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V/v điều chỉnh thời gian tựu trường và 
hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 
2022 – 2023

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện.

Căn cứ Công văn số 1731/SGDĐT-VP ngày 19/8/2022 của Sở GDĐT 
tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh thời gian tựu trường và hướng dẫn tổ chức 
khai giảng năm học 2022-2023; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu 
trưởng các đơn vị tổ chức tựu trường và Khai giảng năm học 2022-2023, cụ thể 
như sau: 

I. Về thời gian tựu trường: Các trường học trên địa bàn huyện tựu 
trường vào ngày 30/8/2022.

II. Thời gian khai giảng: Bắt đầu lúc 6 giờ 45 phút, ngày 05/9/2022. 
II. Chương trình Lễ khai giảng 
 - Lễ khai giảng phải được tổ chức trên tinh thần “Lấy học sinh làm trung  

tâm”. Chương trình Lễ gồm những nội dung chính như sau: 
1. Đón học sinh đầu cấp vào trường; 
2. Chào cờ (Tất cả học sinh, đại biểu dự lễ đều hát Quốc ca);  
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; 
4. Đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường; 
5. Lãnh đạo (tỉnh, huyện, xã) tặng hoa chúc mừng Lễ khai giảng (nếu có); 
6. Diễn văn khai giảng năm học mới của Hiệu trưởng;  
7. Đánh trống khai trường; 
8. Phát biểu cảm nghĩ của học sinh.  
- Thời lượng tổ chức Lễ trong khoảng 45 phút. Sau đó, học sinh vào học 

tiết học đầu tiên của năm học mới. Riêng đối với cấp học mầm non, tổ chức khai  
giảng dưới hình thức “Ngày hội của bé”(Thực hiện theo kịch bản lễ hội trong  
chương trình giáo dục mầm non). 

 - Yêu cầu: 
+ Buổi lễ tổ chức ngắn gọn, trang trọng, tạo được không khí vui tươi, 

phấn khởi cho thầy cô giáo và học sinh bước vào năm học mới. 
+ Diễn văn khai giảng của Hiệu trưởng phải chuyển tải những nhiệm vụ 

trọng tâm năm học mới của trường, trong đó chú trọng về kỷ cương, nề nếp dạy 
học; về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; việc thích ứng an toàn, linh  
hoạt trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 



Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị triển khai thực hiện, đồng 
thời báo cáo nhanh tình hình đầu năm học về Phòng GDĐT trước ngày 
06/9/2022. (theo mẫu đính kèm).

Nơi nhận:
- Sở GDĐT (để báo cáo);
- UBND Đại Lộc (để b/cáo);
- Các đơn vị (để thực hiện); 
- Lưu: VT..

TRƯỞNG PHÒNG
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