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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022 

 

Căn cứ Công văn số 2811/UBND-KGVX ngày 01 tháng 9 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học 

2021 - 2022, 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu Thông báo việc dự khai giảng tại các 

điêm cầu và các đơn vị trường học trên địa bàn huyện như sau: 

1. Việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022  

Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 được thực hiện theo hình thức trực 

tuyến toàn tỉnh và truyền hình trực tiếp trên kênh STV của Đài Phát thanh - 

Truyền hình Sơn La  

1.1. Điểm cầu UBND huyện 

- Thành phần:  

+ Đại diện Thường trực huyện ủy. 

+ Đại diện Thường trực UBND huyện 

+ Đại diện Lãnh đạo Văn phòng huyện ủy. 

+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

+ Đại diện Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện. 

+ Lãnh đạo, chuyên viên (Mầm non, tiểu học, THCS) Phòng GD&ĐT huyện. 

+ Đại diện Ban giám hiệu 03 trường: TH Thị trấn, THCS Thị trấn, Mầm non 

Thủy Tiên và 05 học sinh trường THCS Thị trấn. 

+ Phóng viên Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện. 

- Thời gian: 08h00, ngày 05 tháng 09 năm 2021. 

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND huyện.  

1.2. Điểm cầu UBND các xã  

- Thành phần: 

+ Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã. 

+ Đại diện Lãnh đạo UBND xã. 

+ Đại diện Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể xã. 

+ Công chức Văn phòng Đảng ủy xã. 
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+ Công chức Văn phòng HĐND- UBND xã. 

+ Đại diện Ban Giám hiệu các trường trên địa bàn xã. 

+ Đại diện giáo viên một số trường (giao UBND xã căn cứ diện tích phòng 

họp trực tuyến để phối hợp với các trường chọn cử), 05 học sinh trường THCS đóng 

tại Trung tâm xã). 

- Thời gian: 08h00, ngày 05 tháng 09 năm 2021. 

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến UBND các xã. 

(Tổng số không quá 30 người; yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng 

chống dịch Covid-19). 

2. Tổ chức theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ Khai giảng năm học 2021-

2022 trên kênh STV  

2.1. Chủ tịch UBND xã/thị trấn, Hiệu trưởng các trường thông báo tới 

toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh các cấp học, phụ huynh 

học sinh theo dõi Lễ khai giảng trực tuyến qua truyền hình kênh STV Sơn La 

vào hồi 08h00, ngày 05/09/2021. 

2.2. Các trường học (cơ sở giáo dục toàn huyện) tổ chức dự khai giảng tại 

trường gọn nhẹ, treo cờ, băng zôn, khẩu hiệu về Ngày Khai giảng. 

- Thành phần gồm (không quá 30 người): Ban Giám hiệu, đại diện các tổ 

chức đoàn thể và giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Trang phục công sở và 

khuyến khích mặc trang phục dân tộc. 

3. Công tác chuẩn bị  

3.1. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo, thông báo tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học 

sinh các cấp học, phụ huynh học sinh theo dõi Lễ khai giảng trực tuyến và qua 

truyền hình kênh STV Sơn La; tại các điểm cầu, các trường tổ chức theo dõi 

Khai giảng tập trung đảm bảo trang trọng, ý nghĩa (Thời gian: 08h00, ngày 05 

tháng 09 năm 2021.  Địa điểm: Tại nhà). 

- Chuẩn bị quà, hoa chúc mừng các nhà trường tại điểm cầu UBND 

huyện; chuyển trao quà của Huyện ủy- HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện tới 

các nhà trường. 

3.2. Phòng Văn hóa - Thông tin  

Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chuẩn bị, hỗ trợ tốt các điều kiện, đảm 

bảo cho Lễ khai giảng trực tuyến và truyền hình trên kênh STV Sơn La đến được 

với phụ huynh và học sinh.  

3.3. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện 

Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức tiếp sóng truyền hình trực tiếp Lễ 

Khai giảng năm học 2021-2022 trên kênh STV Sơn La. 

3.4. UBND các xã, thị trấn 
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- Chỉ đạo Văn phòng UBND xã chuẩn bị chuẩn bị phòng họp và các 

điều kiện phục vụ trong thời gian tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 

(kiểm tra kết nối đường truyền họp trực tuyến hoàn thành trước 10h30 ngày 

04/9/2021). 

- Thông báo tới toàn thể nhân dân trên địa bàn biết và theo dõi Lễ Khai 

giảng trực tuyến qua truyền hình kênh STV Sơn La vào hồi 08h00, ngày 

05/09/2021. 

3.5. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Phối hợp với Viettel kết nối đường truyền với điểm cầu UBND tỉnh và 

điềm cầu các xã/thị trấn; chuẩn bị phòng họp và các điều kiện phục vụ trong thời 

gian tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022 (kiểm tra kết nối đường 

truyền họp trực tuyến hoàn thành trước 10h30 ngày 04/9/2021). 

- Chuẩn bị phòng họp, thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh. 

 Ủy ban nhân dân huyện thông báo tới Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị,   

MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các 

đơn vị trường học trên địa bàn huyện biết và thực hiện. 

Thông báo này thay cho giấy mời./. 

 
Nơi nhận:                     
- TT Huyện uỷ, HĐND huyện; 

- TT UBND huyện; 

- MTTQVN huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đơn vị trường học; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, GD&ĐT, T b. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vì Văn Ngọc 
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CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG TRỰC TUYẾN 

(Kèm theo Thông báo số: 240/TB-UBND ngày   02 tháng 9 năm 2021 của 

UBND huyện Yên Châu) 

Thời gian Nội dung 
Người điều 

hành 
Thực hiện 

07h30-8h00 Đón đại biểu 
BTC Lễ khai 

giảng 
BTC Lễ khai giảng 

08h00-8h15 
- Công tác tổ chức 

- Chào cờ hát Quốc ca 

Lãnh đạo Văn 

phòng UBND 

tỉnh 

Đại biểu, CBGV, NV 

và HS 

08h15-8h20 

Đọc thư của Chủ tịch nước 

nhân Ngày Khai giảng năm 

học mới (2021-2022) 

Lãnh đạo Văn 

phòng UBND 

tỉnh 

Đ/c Hoàng Quốc Khánh - 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch UBND tỉnh 

08h20-8h30 
Diễn văn Khai giảng năm học 

mới (2021-2022) 

Lãnh đạo Văn 

phòng UBND 

tỉnh 

Đ/c Nguyễn Huy Hoàng - 

Tỉnh ủy viên, Giám đốc 

Sở GD&ĐT 

08h30-8h35 

Đánh trống khai giảng và phát 

biểu chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh 

ủy (tặng hoa Sở GD&ĐT) 

Đ/c Giám đốc 

Sở GD&ĐT 

Đ/c Hoàng Quốc Khánh - 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch UBND tỉnh 

08h35-8h40 
Phát biểu quyết tâm thi đua học 

tốt của học sinh 

Lãnh đạo Văn 

phòng UBND 

tỉnh 

Học sinh Trường THPT 

Chuyên Sơn La 

08h40-8h45 Bế mạc 
Đ/c Giám đốc 

Sở GD&ĐT 

Đ/c Giám đốc 

Sở GD&ĐT 
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