
 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 

V/v tổ chức Lễ khai giảng năm học 

2022-2023 trước ngày 05/9/2022, dự 

kiến số trường mời các đồng chí Lãnh 

đạo tỉnh tham dự Lễ khai giảng năm 

học 2022-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Trong khi chờ hướng dẫn chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) 

cũng như  Quyết định của UBND tỉnh về Khung kế hoạch thời gian năm học 

2022 – 2023, Sở GDĐT có Công văn số 2154/SGDĐT-VP ngày 28/7/2022 về 

dự kiến các mốc thời gian chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, trong đó dự 

kiến  thời gian Khai giảng năm học mới vào lúc 07 giờ 00 phút  ngày 05/9/2022 

tại các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. 

Để chủ động trong công tác tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023, 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào 

tình hình thực tế tại các đơn vị trường học trên địa bàn quản lý đề xuất bằng văn 

bản gửi về Sở GDĐT trước ngày 11/8/2022 các nội dung sau: 

1. Danh sách các trường tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 trước 

ngày 05/9/2022 ( nếu có), trong đó nêu rõ lý do, để Sở GDĐT tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh. 

2. Đề xuất số trường học mà UBND các huyện, thị xã, thành phố để các 

đồng chí Lãnh đạo tỉnh tham dự Lễ khai giảng năm học 2022-2023, 01 trường 

học tiêu biểu/cấp học, nêu rõ thành tích của nhà trường. 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện 

đúng thoiwif gian. 

Trân trọng./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Các phòng GDĐT; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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