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KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỌP MẶT KỈ NIỆM TRUYỀN THỐNG 38 NĂM
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020–2021 của trường THPT
Thiều Văn Chỏi;
- Trường THPT Thiều Văn Chỏi xây dựng kế hoạch tổ chức họp mặt kỉ niệm
truyền thống 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Giáo dục cho HS hiểu rõ truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam, giáo dục lòng
biết ơn đối với thầy cô, truyền thống tôn sư trọng đạo, ý thức thi đua rèn luyện đạo đức,
kỹ năng sống, có ý thức, có mục tiêu học tập rõ ràng, phấn đấu trở thành con ngoan, trò
giỏi, là công dân có ích cho quê hương đất nước.
- Củng cố, tăng cường niềm tin yêu, niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, giáo viên,
nhân viên và học sinh đối với nhà trường.
- Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi lành mạnh để xây dựng môi
trường học tập thân thiện, tính tập thể, tình đoàn kết tương thân tương ái và góp phần
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
2. Yêu cầu
- Thể hiện được tình cảm trân trọng, biết ơn của cán bộ, giáo viên, nhân viên và
học sinh nhà trường với các thế hệ nhà giáo và học sinh đi trước đã có công xây dựng
và phát triển nhà trường.
- Giúp mọi người hiểu rõ về quá trình phấn đấu, xây dựng của các thế hệ thầy và
trò nhà trường, giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia và từng bước đưa nhà trường đạt
chuẩn quốc gia mức độ cao hơn.
- Chu đáo, tiết kiệm, mang tính giáo dục cao, gắn với mục tiêu xây dựng trường.
- Các tổ chức đoàn thể kết hợp với chuyên môn cần liên tục tổ chức các phong
trào thi đua dạy tốt, học tốt với những nội dung cụ thể, thiết thực theo chủ đề các năm

học nhằm tạo động lực thúc đẩy cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
năm học và hoàn thành tốt những nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.
II. QUY MÔ VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC
1. Thành phần tham dự :
- Đại biểu mời dự lễ: khoảng 10 người
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác: 66 người
- Đại diện cựu học sinh nhà trường và khách mời: Khoảng 40 người
- Ban đại diện CMHS nhà trường và của các lớp: 10 người.
- Học sinh đang học tại nhà trường: 1020 Học sinh
2. Thời gian:
2.1. Ngày 20/11/2020
- Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút: Tổ chức các hoạt động cho CB-GVCNV
- Dự kiến sau các hoạt động: Bóng đá nam; Bi sắt; Cờ tướng (Giao cho Công
đoàn nhà trường tổ chức sắp xếp thời gian, địa điểm cho 3 hoạt động trên hợp lý)
- Dự kiến sau khi kết thúc bóng đá: Dự tiệc cháo tại quán Thầy Toàn
2.2. Ngày 21/11/2020: Tổ chức kỉ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Dự kiến thời
gian như sau:
- Từ 6h30’ - 7h00’: Đón tiếp đại biểu.
- Từ 7h00’ - 7h15’: Chương trình văn nghệ chào mừng.
- Từ 7h15’ – 9h00’: Chương trình buổi họp mặt gồm:
+ Chào cờ, hát quốc ca.
+ Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu; Cài hoa.
+ Công bố các Quyết định khen thưởng.
+ Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên (nếu có).
+ Đại diện giáo viên, học sinh nhà trường phát biểu.
+ Bế mạc.
- Từ 9h5’: Chụp ảnh lưu niệm và dự tiệc liên hoan họp mặt.
III. DỰ KIẾN KINH PHÍ TỔ CHỨC
1. Dự kiến nguồn thu

- Các tập thể, cá nhân; các mạnh thường quân trên địa bàn; các cơ quan, đơn vị;
các nhà hảo tâm, yêu quý nhà trường tài trợ để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm
ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Các nguồn tiết kiệm chi của đơn vị.
2. Dự kiến nguồn chi
- Trang trí, khánh tiết,...
- Thuê âm thanh, loa đài,…
- Tổ chức các hoạt động.
- Liên hoan sau buổi lễ chính thức.
- Sửa chữa CSVC và mua sắm một số thiết bị, dụng cụ phục vụ cho buổi lễ.
- Các chi phí phát sinh khác (nếu có).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổng vệ sinh các phòng học: Tiến hành trong buổi sinh hoạt chủ nhiệm vào
ngày 16/11/2020; Giáo viên chủ nhiệm lớp phân công cho học sinh của lớp vệ sinh mạng
nhện, sigum, lau cửa sổ, cửa kiến, mặt bàn học sinh, nền gạch trong và ngoài hành lang
phòng học (dụng cụ chổi, giẻ lao)
2. Giao cho đoàn thanh niên lên kế hoạch phân công tổng vệ sinh phòng học, các
phòng chức năng và khu hành chính vào ngày 16/11/2020
3. Chuẩn bị nội dung và dẫn chương trình: Thầy Trần Thanh Bình
4. Lớp chuẩn bị và quét dọn sân lễ sau khi vệ sinh phòng học khoảng 14 giờ thứ
sáu 20/11/2020
+ Chuẩn bị sân lễ và treo các khẩu hiệu: Lớp 12A8 cùng GVCN hướng dẫn học
sinh các lớp trên thực hiện nhiệm vụ.
+ Quét dọn, làm cỏ khuôn viên sân trường trước cổng trường; sắp xếp và quét
dọn khu hành chính: Lớp 12A4; 12A5 (dụng cụ: dao, chổi) cùng GVCN hướng dẫn học
sinh các lớp trên thực hiện nhiệm vụ
+ Thầy Bùi Anh Khoa giám sát và hướng dẫn việc thực hiện
5. Lớp chuẩn bị sân lễ và dọn bàn ghế vào thứ bảy 21/11/2020.
+ Chuẩn bị bàn ghế cho buổi lễ : lớp 12A6 cùng GVCN hướng dẫn học sinh thực
hiện nhiệm vụ.
+ Dọn bàn ghế sau khi buổi lễ kết thúc: lớp 12A7 cùng GVCN.
+ Cô Trương Ngọc Mến giám sát và hướng dẫn việc thực hiện.

6. Phụ Trách Văn nghệ, âm thanh: Thầy Trần Tuấn Thanh (chuẩn bị từ 2 đến 3
bài hát chủ đề về thầy cô, tình bạn).
7. Trật tự:
+ Khối 10: Thầy Nguyễn Phước Nhiều
+ Khối 11: Thầy Trịnh Minh Tuấn
+ Khối 12: Thầy Trương Phước Sang
8. Chuẩn bị nước uống, khăn trãi bàn, phát thưởng và dọn dẹp khi buổi lễ kết
thúc: Tất cả nhân viên nhà trường; Thầy Trực (TD), Thầy Duy.
9. Phát hành thư mời (hoàn thành trước ngày 18/11/2020): Thầy Trần Thanh Bình
và các nhân viên của nhà trường
10. Trực Cổng : Nguyễn Văn Bền
11. Học sinh và GVCN có mặt tại trường lúc 6 giờ 40 phút. GVCN các khối lớp
ổn định học sinh xếp hàng lúc 6 giờ 45 phút ngày 21/11/2020.
12. Tiếp khách mời trước khi lễ diễn ra: Thầy Mộng,Thầy Dẫn, Thầy Tạo, Cô
Linh.
13. Chủ tịch công đoàn trường đôn đốc giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ.
* Lưu ý:
- GV không có phân công giữ trật tự ngồi phía trên lễ đài.
- Công việc chuẩn bị sân lễ phải hoàn thành trước 6 giờ 40 phút thứ bảy
21/011/2020.
- Tất cả GV-CNV có mặt tại trường lúc 6 giờ 30 ngày 21/11/2020 thực hiện
đồng phục gần nhất của trường, nam đeo cà vạt.
Trên đây là kế hoạch tổ chức họp mặt kỉ niệm truyền thống 38 năm ngày nhà giáo
Việt Nam 20/11, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường thực hiện tốt
kế hoạch đã đề ra. Thầy, Cô được phân công nếu có vấn đề nào chưa rõ đề nghị quý thầy
cô gặp trực tiếp lãnh đạo trường để tìm hướng giải quyết.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Các P.HT;
- Các đoàn thể, GVCN, GVBM;
- Các tổ chuyên môn;
- Đăng trên Website của đơn vị;
- Lưu: VT.

Trần Thanh Mộng

