ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẠCH THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 209 /KH-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bạch Thông, ngày 23 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Dự khai giảng năm học 2022-2023
Thực hiện Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 của Ủy ban nhân
tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn,
Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông xây dựng kế hoạch dự khai giảng năm học
2022-2023, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Kịp thời động viên các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh
trên địa bàn huyện bước vào năm học 2022-2023 đạt kết quả cao trong giảng dạy
và học tập.
2. Yêu cầu: UBND các xã, thị trấn; ngành giáo dục chuẩn bị tốt các điều
kiện để tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để
giáo viên, học sinh bước vào năm học 2022-2023 đạt nhiều thành tích trong giảng
dạy, học tập.
II. THÀNH LẬP CÁC ĐOÀN:

1. Đoàn dự khai giảng tại Trường TH&THCS Cao Sơn
- Thành phần: Mời Thường trực Huyện uỷ làm Trưởng đoàn, đại diện các đơn
vị: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện;
Phòng Nội vụ huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Phòng Giáo dục và Đào
tạo huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện.
- Thời gian khai giảng: Bắt đầu từ 7h30 phút, ngày 05/9/2022.
- Thời gian xuất phát: Lúc 6h30 phút, tại sân Trụ sở Huyện ủy.
2. Đoàn dự khai giảng tại Trường TH&THCS Đôn Phong
- Thành phần: Mời Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn và đại diện các
đơn vị; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh huyện; Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
- Thời gian khai giảng: Bắt đầu từ 7h30 phút ngày 05/9/2022.
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- Thời gian xuất phát: Lúc 6h30 phút, tại sân Trụ sở UBND huyện.
3. Đoàn dự khai giảng tại Trường Mầm non Phương Thông
- Thành phần: Lãnh đạo UBND huyện làm trưởng đoàn và đại diện các đơn
vị: Phòng Lao động - TB&XH; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Hội Chữ thập đỏ
huyện; Hội Khuyến học huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
- Thời gian khai giảng: Bắt đầu từ 07h30 phút, ngày 05/9/2022.
- Thời gian xuất phát: Lúc 7h00 phút, tại sân Trụ sở UBND huyện.
4. Lãnh đạo huyện dự khai giảng tại Trường Trung học phổ thông Phủ
Thông và Trung tâm GDNN-GDTX huyện:
- Mời Thường trực Huyện ủy dự khai giảng tại Trường THPT Phủ Thông.
- Mời Lãnh đạo UBND huyện dự khai giảng tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện.
III. PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

1. Đề nghị Văn phòng Huyện uỷ chuẩn bị 01 xe ô tô phục vụ Đoàn do
Thường trực Huyện ủy làm Trưởng đoàn đi dự khai giảng năm học 2022-2023 tại
Trường TH&THCS Mỹ Thanh và 01 xe ô tô phục vụ Thường trực Huyện ủy dự
khai giảng tại trường THPT Phủ Thông; các thành phần khác chủ động phương
tiện
2. Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị 02 xe ô tô phục vụ: Đoàn do
Thường trực HĐND làm trưởng đoàn dự khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường
TH&THCS Đôn Phong; Đoàn do Lãnh đạo UBND huyện làm Trưởng đoàn dự khai
giảng năm học 2022-2023 tại Trường Mầm non Quân Bình.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường học chuẩn bị tốt các
điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới đúng thời gian quy định và chuẩn bị quà
cho các Đoàn dự khai giảng tại các trường theo kế hoạch.
4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện cử phóng viên đưa tin
về các Đoàn, lãnh đạo huyện dự khai giảng theo kế hoạch và đưa tin về công tác
triển khai năm học 2022-2023 tại các trường học trên địa bàn huyện.
5. UBND các xã Cao Sơn, Đôn Phong và thị trấn Phủ Thông chỉ đạo các
trường học có Đoàn đến dự khai giảng chuẩn bị công tác tổ chức và các điều kiện
để tổ chức Lễ khai giảng năm học mới theo quy định.
6. UBND các xã, thị trấn chủ động chỉ đạo các trường học trên địa bàn xây
dựng kế hoạch khai giảng đúng ngày 05/9/2022 và phân công lãnh đạo cấp uỷ,
chính quyền đến dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023 tại địa phương để động viên
Thầy và Trò bước vào năm học mới đạt kết quả.
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7. Trường Trung học Phổ thông Phủ Thông, Trung tâm GDNN-GDTX huyện
chủ động chuẩn bị và tổ chức Lễ khai giảng năm học mới theo quy định.
Trên đây là kế hoạch dự khai giảng năm học 2022-2023 của UBND huyện Bạch
Thông. Đề nghị các thành viên tham gia Đoàn; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn
thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các trường học trong huyện tổ chức
thực hiện./.
Nơi nhận:
Gửi bản giấy:
- Các đơn vị không có Ioffice;
- Các trường: MN Phương Thông, TH&THCS Cao
Sơn, TH&THCS Đôn Phong; THPTPT, TTGDNNGDTX;
- Lưu: VT.
Gửi bản điện tử:
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- VP Huyện ủy; VP HĐND&UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có đại biểu tham gia Đoàn dự
khai giảng;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- THVX-YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Luân

