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Số: 426/TB-PGDĐT

TP. Cao Lãnh, ngày 16 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022
của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố

Căn cứ Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 –
2022 an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục ứng phó
với đại dịch COVID – 19;
Căn cứ Công văn số 475/UBND-THVX ngày 06 tháng 9 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học
2021 – 2022;
Căn cứ công văn số 93/HD-SGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thời gian
năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo
dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 272/SGDĐT-VP ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về điều chỉnh, bổ sung thực hiện Kế hoạch thời
gian năm học 2021 – 2022;
Căn cứ công văn số 99/KH-SGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học
2021 – 2022;
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thành phố thông báo đến các ban,
ngành, tổ chức Chính trị - Xã hội Thành phố, UBND các xã, phường, Hiệu
trưởng các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, THCS như sau:
1. Ngày Tựu trường
Học sinh cấp trung học cơ sở tựu trường ngày 16 tháng 9 năm 2021, học
sinh cấp tiểu học tựu trường vào ngày 22 tháng 9 năm 2021, trẻ mầm non, mẫu
giáo tựu trường vào ngày 29 tháng 9 năm 2021.
Các cơ sở giáo dục không huy động học sinh đến trường, thông tin các
nội dung cần thiết đến các em và gia đình bằng hình thức phù hợp.
2. Ngày Khai giảng năm học 2021-2022
Không tổ chức khai giảng tại các cơ sở giáo dục.
Sở GDĐT tổ chức khai giảng tại trường THCS Kim Hồng lúc 07h00 ngày
20 tháng 9 năm 2021, truyền hình và truyền thanh trực tiếp trên sóng của Đài
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Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Phòng GDĐT Thành phố yêu cầu thủ
trưởng các cơ sở giáo dục thông báo đến học sinh và cha mẹ học sinh được biết
theo dõi.
3. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở giáo dục sẽ tổ chức
dạy học theo hình thức không tập trung học sinh đến trường, tổ chức dạy học
theo hình thức trực tuyến và các hình thức dạy học linh hoạt khác theo các văn
bản hướng dẫn của Phòng, Sở GDĐT đến khi có ý kiến chỉ đạo điều chỉnh, thay
đổi của UBND Tỉnh, Thành phố.
Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tổ chức thông tin
đầy đủ, kịp thời đến học sinh, cha mẹ học sinh được biết thực hiện và phải
thường xuyên giữ mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong suốt thời gian
học sinh không đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.
Trên đây là Thông báo của phòng GDĐT Thành phố.
Trân trọng./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- UBND TP (b/c);
- Ban, Ngành, Tổ chức CT-XH TP (biết);
- UBND xã, phường (ph/h);
- Hiệu trưởng MN, TH, THCS (th/h);
- LĐ,CC P.GDĐT (biết, b/c);
- Lưu: VT, CM.

Nguyễn Hoàng Thanh

………………………………
………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________________

_________________________________________

Số: …….. /……….

…………….., ngày ….. tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THỐNG KÊ TÍNH HÌNH HỌC SINH, HỌC VIÊN CHUẨN BỊ SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2021 – 2022
_________________________

Nguyên nhân chưa có SGK

Tình hình HS, HV c/b SGK
TT

A

Khối

B

1

1

2

2

3

3

4

4

5
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Cộng TH
6

6

7

7

8

8

9
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Cộng THCS
10

10

11
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12

Cộng THPT

Tổng số
HS, HV

1

Đã có SGK

SL

%

2

3=
(2*100)/1

Chưa có SGK

SL

%

4

5=
(4*100/1)

Không mua
được do GCXH

SL

%

6

7=
(6*100/1)

Diện gia đình
chính sách

SL

%

8

9=
(8*100/1)

Biện pháp giải quyết
Hoàn cảnh
khó khăn

SL

%

10

11 =
(10*100/1)

Mua hộ
SGK

Vận động
hỗ trợ

Cho mượn
sách từ TV

12

13

14
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* Các nội dung khác cần báo cáo thêm (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

