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Cần Giuộc, ngày 14 tháng 9 năm 2021
THÔNG BÁO
Về tổ chức Lễ khai giảng năm học mới.

Sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
huyện cơ bản được kiểm soát;
Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm văn bản số 9029/UBND-VHXH ngày
13/9/2021 của UBND tỉnh Long An về việc áp dụng một số biện pháp phòng chống
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới và theo kế hoạch số 2378/KHSGDĐT ngày 13/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An về tổ chức lễ
Khai giảng năm học 2021-2022;
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc thông báo đến quý phụ huynh
và toàn thể các em học sinh trên địa bàn huyện về việc tổ chức Lễ khai giảng năm
học 2021-2022 như sau:
- Các trường sẽ không tổ chức Lễ khai giảng năm học bằng hình thức trực tiếp
hay trực tuyến;
- Phụ huynh tạo điều kiện để học sinh đón xem Lễ khai giảng năm học mới
được truyền hình trực tiếp vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 17/9/2021 trên sóng của Đài
Phát thanh và Truyền hình Long An (kênh La34)
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học cùng đón xem Lễ khai
giảng trên kênh truyền hình trong khung giờ nêu trên.
- Sau ngày khai giảng, học sinh cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở
sẽ bắt đầu học trực tiếp tại trường, dự kiến từ ngày 04/10/2021; học sinh cấp Trung
học phổ thông sẽ học trực tuyến bằng các hình thức linh hoạt từ ngày 20/9/2021. Cụ
thể, đề nghị phụ huynh, học sinh theo dõi thông báo từ nhà trường, giáo viên
chủ nhiệm.
Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường khẩn trương tổ chức triển khai
thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- UBND. H (B/cáo);
- UBND các xã, thị trấn (P/hợp);
- Trưởng phòng, các Phó TP;
- Các CV;
- Các trường trực thuộc (thực hiện);
- Lưu: VT, TH, Tg.
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