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      Lắk, ngày 31  tháng 8 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

tổ chức khai giảng, năm học 2021-2022 

                            

Căn cứ công văn số 1205 ngày 18/8/2021 của Sở giáo dục và đào tạo Đắk 

Lắk về việc chuẩn bị tựu trường và khai giảng năm học 2021 – 2022; 

Căn cứ công văn 1266/SGDĐT-VP ngày 26/8/2021 của Sở giáo dục và đào 

tạo Đắk Lắk về việc thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022; 

Nhà trường thông báo Kế hoạch và phân công  nhiệm vụ chuẩn bị các điều 

điện cho buổi khai giảng như sau: 

1. Thành phần tham dự 

- Khách mời: Lãnh đạo chính quyền địa phương, đại diện HCMHS. 

- Tập thể CBGVNV nhà trường   

- Toàn thể học sinh biên chế năm học 2021 – 2022 

- Dự dự lễ tập trung tại hội trường không quá 20 người gồm: 

+ Khách mời lãnh đạo địa phương: 01 

+ BGH: 03 

+ CTCĐ, TTCM: 01 

+ BTĐTN: 01 

+ TKHĐ-DCTr: 01 

+ GVCN: 12 

+ HCMHS: 01 

2. Thời gian tổ chức: Từ 7h45 đến 8h45 - Chủ nhật, ngày 05/09/2021  

3. Hình thức tổ chức: 

 - Tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến  

- Sử dụng kênh Facebook và hệ thống ứng dụng Teams của Office 365 của 

nhà trường để phát trực tiếp buổi Khai giảng.  

- Ban truyền thông, GVCN hướng dẫn học sinh truy cập link Facebook 

phát trực tiếp để xem trực tiếp buổi khai giảng và chia sẻ với học sinh, phụ 

huynh, mọi người được tiếp cận và lưu trữ trên Facebook để có thể xem lại. 

- CBGVNV không tham gia buổi khai giảng ở hội trường chủ động truy cập 

link Facebook của nhà trường để tham gia, xem phát trực tiếp buổi khai giảng.   

4. Nội dung chương trình 

1. Chào cờ - Hát quốc ca; Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu; 

2. Đọc thư chúc mừng khai giảng của Chủ tịch nước; 

3. Đọc diễn văn khai giảng và đánh trống khai trường; 

4. Triển khai KH năm học 2021-2022 (lưu ý KH học trực tuyến) . 

5. Bế mạc. 



 

5. Tổ chức thực hiện 

- Xây dựng nội dung, trang trí và dẫn chương trình: (TKHĐ, ĐTN); 

- Đọc thư chúc mừng khai giảng của Chủ tịch nước: LĐ địa phương - HT 

- Diễn văn khai giảng (HT) 

- Đánh trống khai trường: PHT (thầy Thành). 

- Triển khai KH năm học 2021 - 2022 (lưu ý học trực tuyến): PHT (thầy Định) 

- Chuẩn bị CSVC, âm thanh, chỗ ngồi, hoa, nước, trống, dùi trống khai 

giảng: (Tổ văn phòng, ĐTN). 

- Hướng dẫn học sinh tham gia, theo dõi khai giảng theo qui định: GVCN; 

- Chuẩn bị các phương án và phát trực tiếp buổi khai giảng tới học sinh, 

CBGVNV…: Ban truyền thông. 

 6. Qui định về trang phục: 

- Lãnh đạo: Áo vest, cà vạt. 

- Giáo viên: Áo sơ mi thắt cà vạt (đối với nam_khuyến khích mặc vest), 

áo dài (đối với nữ) 

- Học sinh: Áo sơ mi trắng đồng phục. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2021 - 2022, nhà 

trường thông báo tới CBGVNC và học sinh biết để thực hiện.  

Mọi khó khăn vướng mắc xin trao đổi với BGH để bàn bạc giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận: 

- SGD (báo cáo) 

- CBGVNV, HS (thực hiện) 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Trần Hữu Phước 

 


