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V/v chuẩn bị các điều kiện cho
năm học 2020-2021

Kính gửi:
- Các cơ quan,ban, ngành huyện;
- UBND các xã Thị trấn.
Thực hiện Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục
mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên điạ bàn tỉnh Lạng Sơn;
Nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới và để Lễ khai giảng năm
học 2020-2021 thực sự ý nghĩa, tạo không khí phấn khởi, vui tươi cho thầy cô giáo
và các em học sinh, đảm bảo an toàn, thiết thực. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới tại các trường trực
thuộc, hoàn thành trước ngày 5/9/2020. Chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch
tổ chức khai giảng đồng loạt vào ngày 05/9/2020 theo đúng văn bản hướng dẫn của
Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng thời tham mưu UBND huyện cử đại biểu dự
khai giảng năm học mới tại các trường trên địa bàn huyện.
Chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ
dùng dạy học sẵn sàng phục vụ năm học mới. Đối với những cơ sở giáo dục
đang xây dựng mới hoặc tu sửa phải có kế hoạch che chắn, thi công đảm bảo
tuyệt đối an toàn, không ảnh hưởng đến môi trường dạy và học; quan tâm chăm
sóc cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch covid-19, chấp hành
nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 các
cấp; làm tốt công tác tuyên truyền đến cha mẹ học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên, học sinh về các biện pháp vệ sinh, phòng dịch; ý thức bảo vệ bản thân
và cộng đồng; cài đặt ứng dụng bluezone; theo dõi thường xuyên tin tức qua các
phương tiện thông tin đại chúng và mạng internet để nắm bắt tình hình dịch bệnh;
chuẩn bị sẵn sàng các vật tư sát khuẩn; khử khuẩn tay và khẩu trang dự phòng… để
đảm bảo sử dụng khi cần thiết; niêm yết quy trình phòng dịch; treo poster tuyên
truyền ở vị trí phù hợp.
Hướng dẫn các nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Văn bản số
2180/SGDĐT-VP ngày 19/8/2020 của Sở GD và ĐT tỉnh Lạng Sơn về việc hướng
dẫn chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới và tổ chức Lễ Khai giảng năm học
2020-2021.

2. Phòng Nội vụ huyện
Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân dân
huyện bố trí, sắp xếp đủ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các đơn vị trường
học theo quy định, đảm bảo đúng cơ cấu môn học.
3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyề n thông huyện
Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo, ta ̣o sự chuyể n
biế n sâu sắ c về nhận thức và hành đô ̣ng, sự đồ ng thuâ ̣n của các tầ ng lớp Nhân
dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo, trước hết là việc đổi mới
chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018, việc thực hiện dạy học
đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021.
Truyền thông gương người tốt, việc tốt trong quá trình thực hiện đổi mới
giáo dục và đào tạo, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo, sự đồng thuận trong toàn
ngành và xã hội.
Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu chào mừng năm học mới và thể hiện sự
quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học trên đường phố chính tại khu
vực Thị trấn Bình Gia với nội dung chính sau: “Nhiệt liệt chào mừng năm học
2020-2021”; “Chào mừng Khai giảng năm học 2020-2021 và ngày toàn dân đưa
trẻ đến trường”... từ ngày 03/9/2020.
4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống biển cảnh báo tại các vị trí ngầm,
tràn; các bến đò, đường dân sinh qua suối, đảm bảo an toàn giao thông, cầu cống
để học sinh, giáo viên đi lại thuận tiện khi có mưa lũ bất thường. Kiểm tra, rà soát
và thực hiện công tác đảm bảo an toàn khu trường học, ven sông, suối; thấp
trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt khi mưa lớn; khu vực có nguy cơ cao bị ảnh
hưởng bởi lũ quét, sạt lở đất.
5. UBND các xã, thị trấn
Tuyên truyền tới phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn về Lễ khai
giảng năm học mới 2020-2021, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy cô giáo
và các em học sinh, tuyên truyền vận động trẻ ra lớp đúng độ tuổi, vận động
nhân dân, phụ huynh hỗ trợ ngày công, vật liệu để tu sửa trường, lớp học tạm
nhất là điểm trường xa trung tâm xã, đi lại còn khó khăn.
Chỉ đạo, phân công đại biểu dự Lễ khai giảng tại các nhà trường trên địa
bàn quản lý; phối hợp, tạo điều kiện cho các trường tổ chức thành công Lễ khai
giảng năm học 2020 - 2021. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, các doanh
nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động quyên góp quần áo,
sách vở, dụng cụ học tập hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn thực hiện được
yêu cầu “3 đủ” (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở) đối với học sinh.

Trên đây là hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2020-2021
của UBND huyện Bình Gia đề nghị các cơ quan, đơn vi ̣ liên quan nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu VT, PGDĐT.
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