B Giáo dc và ào to va có công vn gi Giám c S Giáo dc và ào to các tnh, thành ph v vic trin khai mt
s hot ng u nm hc 2019-2020.
Theo ó, B Giáo dc và ào to ngh Giám c S Giáo dc và ào to các tnh, thành ph t chc nghiên cu, trin
khai sâu rng n toàn th cán b qun lý, giáo viên, hc sinh, sinh viên Ch th ca B trng v nhim v ch yu nm
hc 2019-2020 ca ngành Giáo dc.
Các c s giáo dc t chc hot ng ón hc sinh u cp hc; t chc cho hc sinh tìm hiu v truyn thng và các hot
ng ca nhà trng; ph bin ni quy, quy nh ca nhà trng; gii thiu các hot ng giáo dc, chng trình giáo dc,
phng pháp hc tp và rèn luyn trng, lp.
B Giáo dc và ào to thng nht t chc L khai ging nm hc 2019-2020 trên c nc vào bui sáng 5/9. Chng
trình khai ging có các nghi thc: ón hc sinh u cp, chào c, hát Quc ca, c th ca Ch tch nc; có th t chc
mt s hot ng vn hóa, vn ngh, th thao phù hp vi iu kin nhà trng và tâm sinh lý la tui hc sinh to không
khí vui ti, phn khi ca Ngày Khai ging nm hc mi - Ngày hi toàn dân a tr n trng.
Các c s giáo dc Mm non t chc khai ging di hình thc “Ngày hi n trng ca bé” mt cách linh hot, sáng to,
phù hp vi c im tâm sinh lý ca tr. Các c s lu ý không c báo cáo v tình hình hot ng ca nhà trng, bo m
sc khe ca hc sinh và bo v môi trng.
Các c s giáo dc n nh và duy trì nn np hc tp ngay sau L khai ging; ban hành k hoch giáo dc nhà trng
trong c nm hc. Vic t chc các hot ng u nm hc cn phù hp vi la tui hc sinh, iu kin ca nhà trng, gn vi thc
t ca a phng, bo m thit thc, hiu qu, to c nim tin, ng lc hc tp cho hc sinh. Các c s giáo dc trin khai các
gii pháp bo m an ninh, an toàn trng hc, c bit lu ý các gii pháp bo m an toàn tuyt i trong vic a ón hc
sinh.
B Giáo dc và ào to yêu cu các S Giáo dc và ào to ch o các trng thc hin công khai các khon thu, chi
u nm hc theo úng các quy nh hin hành; không xy ra tình trng “lm thu”; tng cng thanh tra, kim tra và
x lý nghiêm ngi ng u c s giáo dc xy ra sai phm trong thu, chi u nm hc./.
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