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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:       /KH-LQĐ 

 

    

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 8 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức khai giảng năm học 2021 – 2022  

 

Căn cứ Quyết định số: 2183/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ công văn số: 1274/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 28/8/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk về việc  tổ chức dạy học trong điều kiện ứng phó 

với dịch bệnh COVID-19 đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên; 

Thực hiện kế hoạch số 1266/SGDĐT- VP ngày 26/8/ 2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Đăk Lăk về kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 – 2022, 

Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 

2021 - 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Động viên đội ngũ thầy giáo, cô giáo, học sinh phấn khởi bước vào năm 

học mới với tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu; tăng cường kỷ cương nền 

nếp trường học, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu”; tạo sự quan 

tâm, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và xã hội đối với sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo. 

Nội dung buổi lễ ngắn gọn phù hợp với lứa tuổi học sinh, đảm bảo an toàn, 

tránh phô trương, hình thức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi để ngày khai 

giảng thực sự là ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường, ngày hội của học sinh. 

Đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. 

Chấp hành nghiêm “Quy định 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – 

Không tụ tập – Khai báo y tế” và Chỉ thị 16-CT/TTg của Chính phủ trên địa bàn 

TP. Buôn Ma Thuột. 

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC: 

1. Thời gian: Từ 07 giờ 30 đến 8 giờ 15 ngày 05 tháng 9 năm 2021.  

2. Hình thức: Trực tuyến 

3. Địa điểm:  



2 

 

- Tại Trường THPT Lê Quý Đôn: Ban lãnh đạo trường, Trưởng các đoàn 

thể, TKHĐ, đại diện tổ Văn phòng, Đại diện BĐD CMHS, Khách mời.  

- Tại nơi cư trú: CBGV, NV, Học sinh, CMHS, … 

III. NỘI DUNG  

1. Chương trình văn nghệ  chào mừng (mở nhạc) 

2. Chào Cờ, hát Quốc ca. 

3. Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu 

4. Đọc thư của Chủ tịch nước. 

5. Diễn văn khai giảng năm học mới, đánh trống khai trường. 

6. Phát quà của Hội Khuyến học 

7. Phát biểu giáo viên chào đón HS lớp 10 

8. Tăng hoa chúc mừng khai giảng 

9. Văn nghệ bế mạc (Mở nhạc) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban tổ chức  

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Hiệu trưởng. 

- Các thành viên: - Ông Trần An Nhàn, Phó Hiệu trưởng; 

   - Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Công Đoàn; 

   - Bà Niê Khánh Hương, Bí thư Đoàn trường; 

                         - Bà Huỳnh Thị Thanh Hương, Tổ phó PT Tổ Tin 

   - Ông Trần Quốc Chấn, Thư ký Hội đồng; 

   - Bà Võ Thị Nhâm, Tổ trưởng tổ Văn phòng; 

   - Tổ trưởng các tổ chuyên môn, nhân viên tổ VP. 

2. Phân công nhiệm vụ 

a. Thầy Trần An Nhàn- PHT: CSVC phục vụ lễ 

b.. Bộ phận tổ Văn phòng:  Bà Võ Thị Nhâm và thành viên tổ Văn phòng 

thực hiện; 

+ Trang trí, khánh tiết;  

+ Chuẩn bị âm thanh, loa đài, cờ, Hoa, nước uống tiếp khách .. 

+ Giấy mời đại biểu (Đại diện lãnh đạo phường Tân Lơi, BĐD CMHS) 

c. BCH Đoàn Thanh niên: đ/c Niê Khánh Hương, phụ trách văn nghệ, 

phát biểu đón HS 

- Tổ chức phối hợp với GVCN kết nối với HS: đ/c Niê Khánh Hương 

- Ghi hình và truyền hình ảnh buổi Lễ : đ/c Huỳnh Thị Thanh Hương 

d. BCH Công đoàn : đ/c Nguyễn Thị Ngọc Yến   

  - Phụ trách tiếp đón khách, tặng hoa đại biểu …  
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          - Quán triệt tinh thần lễ khai giảng đến CBGVNV và nắm sỉ số tham dự lễ 

trực tuyến 

e.  GVCN : Phối hợp tổ chức kết nối với HS, CMHS, điểm danh HS; 

f. Tất cả CB, GV, NV và HS:  Tham gia đầy đủ, đúng giờ, trang phục 

đẹp, lịch sự, đúng quy định; 

  g. Báo cáo nhanh sau khai giảng : Phụ trách công tác tổng hợp và báo 

cáo về Sở theo quy định. 

3. Chương trình Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022 (Trực tuyến) 

Nội dung Thực hiện 

1. Chương trình văn nghệ (mở nhạc) 

đ/c Lê Quang, K.Hương, Huỳnh 

Hương, Diệu Linh 

Cùng đồng hành xuyên suốt  

chương trình 

2. Chào Cờ, hát Quốc ca. đ/c Chấn, Diệu Linh (TQ) 

3. Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu đ/c Chấn 

4. Đọc thư của Chủ tịch nước  

đ/c Chấn giới thiệu Lãnh đạo cao 

nhất đến dự đọc thư 

(hoặc đ/c Nhàn)  

5. Diễn văn khai giảng năm học mới, 

đánh trống khai trường.  

đ/c X. Hương- HT 

6. Phát biểu chào đón HS lớp 10 đ/c Niê K. Hương 

7. Tăng hoa chúc mừng nhà trường, 

hoa cảm ơn đại biểu, các đơn vị 

đ/c Yến 

8. Văn nghệ Bế mạc đ/c Chấn, Khánh Hương 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 của 

trường THPT Lê Quý Đôn. Đề nghị CB, GV, NV và các bộ phận trong nhà 

trường triển khai thực hiện có hiệu quả để ngày khai giảng thực sự là ngày hội 

quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.  

 HIỆU TRƯỞNG 

  

 (Đã ký) 

 

 Nguyễn Thị Xuân Hương 
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Trang trí, khánh tiết 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

 

LỄ KHAI GIẢNG  
NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

 

Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 9 năm 2021 

 


