UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 8415 /UBND-KGVX

Đắk Lắk, ngày 02 tháng 9 năm 2021

V/v lùi thời gian năm học 2021-2022

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, một số
địa phương trong tỉnh đang phải thực hiện nghiêm các biện pháp phong tỏa,
giãn cách theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt, địa
bàn thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương đang yêu cầu người
dân tuyệt đối không ra ngoài cho đến khi kết thúc chiến dịch xét nghiệm
SARS-CoV-2 diện rộng do đó việc mua sắm, chuẩn bị cho năm học mới gặp
nhiều khó khăn; đồng thời, một bộ phận người dân đặc biệt người dân ở
vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, người đồng bào dân tộc thiểu số
không đủ điều kiện chuẩn bị cơ sở vật chất cho con em để triển khai thực
hiện việc học trực tuyến.
Thực hiện Công điện 848/CĐ-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc tổ chức khai giảng và chuẩn bị cho năm học mới
trong tình hình dịch bệnh phức tạp, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thường
trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Về việc tổ chức khai giảng năm học: Thống nhất tổ chức khai giảng
chung bằng hình thức trực tuyến hoặc trên truyền hình vào ngày 05/9/2021.
2. Tạm thời lùi thời điểm bắt đầu năm học mới đến ngày 15/9/2021 để
tập trung vào công tác phòng chống dịch, đồng thời để ngành Giáo dục và
người dân có thời gian chuẩn bị thật tốt mọi điều kiện để triển khai năm
học mới.
3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo:
a) Chuẩn bị kịch bản khai giảng năm học trình UBND tỉnh chậm nhất
trong ngày 03/9/2021 để xem xét phê duyệt đảm bảo việc triển khai thực
hiện phù hợp với tình hình dịch bệnh.
b) Xây dựng Phương án học trực tuyến cụ thể, chủ động, linh hoạt phù
hợp với từng cấp học, từng khu vực, điều kiện thực tế của người dân, đặc
biệt là người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để việc dạy
học trực tuyến đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Báo cáo phương án về UBND
tỉnh chậm nhất trong ngày 06/9/2021.
c) Phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên về
công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong trường học để sẵn sàng

phương án học trực tiếp khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm
soát.
4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn các cơ sở giáo
dục nghề nghiệp xây dựng phương án tuyển sinh, giảng dạy và học tập trực
tuyến theo đúng quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội và các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
Cổng TTĐT của tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Th.05b)
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