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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4556 /UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 8 năm 2019

V/v một số lưu ý trong khai
giảng năm học 2019-2020

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các huyện, thành phố.
Để triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020, tạo bước chuyển biến
ngay từ Lễ khai giảng năm học mới - Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Chủ
tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo:
1. Các Trường học mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh tổ chức Lễ
khai giảng ngắn gọn, không kéo dài thời gian làm ảnh hưởng sức khỏe đến
các học sinh.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố theo chức
năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:
- Chỉ đạo các Trường bố trí bàn, ghế ngồi đại biểu và các thầy, cô giáo
dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 về hai bên khán đài hoặc ở phía sau
(không quay lưng về phía học sinh).
- Thông báo đến các Trường và toàn thể phụ huynh học sinh không
thực hiện các hoạt động phát sinh rác (giấy, bóng bay, hoa…) trong các hoạt
động liên quan đến khai giảng.
3. UBND các huyện, thành phố báo cáo huyện ủy, thành ủy phân công
các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo UBND, Thường trực HĐND
dự Lễ Khai giảng (không phát biểu) tại tất cả các trường, cấp học đóng trên
địa bàn để động viên, khích lệ học sinh và các thầy, cô giáo bắt đầu năm học
mới.
4. Giao Giám Sở Giáo dục và Đào phân công lãnh đạo Sở dự khai
giảng và chủ động phối hợp với các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy
ban MTTQVN tỉnh đề xuất các Trường để lãnh đạo tỉnh tham dự Lễ khai
giảng năm học 2019-2020./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX),
các Phòng N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm279
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