
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT THANH HÒA                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 24/KH-THPTTH                                               Bù Đốp, ngày 27 tháng 10 năm 2022 

KẾ HOẠCH 
 TỔ CHỨC LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẤN QUỐC 

GIA VÀ KỈ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11  

(20/11/1982- 20/11/2022) 

- Căn cứ quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 05/08/2022 của UBND tỉnh Bình Phước 

về việc công nhận trường THPT Thanh Hòa, huyện Bù Đốp đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 

năm 2022; 

- Xét tình hình thực tế địa phương, đơn vị; 

- Trường THPT Thanh Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức lễ đón bằng công nhận trường 

THPT Thanh  Hòa đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào ngày 19/11/2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức trang trọng, chu đáo, đảm bảo an toàn, mang ý nghĩa giáo dục cao, có phần lễ 

và phần hội, tạo không khí vui tươi phấn khởi để buổi lễ  thật sự là ngày hội của các thế hệ 

cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. 

- Tổ chức đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là dịp đánh giá hiệu quả 

tích cực sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, sự phối hợp nhịp nhàng của các hội đoàn thể 

trong hệ thống chính trị; đánh giá những công lao cống hiến của các thế hệ CBGVNV với 

nhà trường và sự nghiệp giáo dục của địa phương, là dịp khẳng định những nét đẹp truyền 

thống mà các thế hệ CBGVNV–học sinh đã xây dựng nên. 

- Là dịp động viên khích lệ CBGVNV–học sinh nhà trường phát huy truyền thống tốt 

đẹp của các thế hệ CBGVNV–học sinh nỗ lực trong công tác giảng dạy, học tập, hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023 và những năm học tiếp theo, phấn đấu giữ 

vững các tiêu chí trường chuẩn và phát huy thế mạnh của trường chuẩn Quốc gia trong các 

hoạt động giáo dục. 

- Là dịp để cảm ơn sự chỉ đạo giúp đỡ của các cấp ủy Đảng,chính quyền, sự phối hợp 

của các hội, đoàn thể, là dịp chứng minh và củng cố niềm tin và tình cảm của nhân dân địa 

phương đối với nhà trường. 

- Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, thu hút sự quan tâm hướng về lễ đón nhận 

bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2022. 

- Tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở địa phương 

và ngành giáo dục quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo, tranh thủ sự tư vấn thông tin giúp đỡ của các 

thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC  

- Thời gian: Thứ 7, ngày 19/11/2022 



- Địa điểm: Tại trường THPT Thanh Hòa 

III. NỘI DUNG  

Tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2022, 

chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, chương trình cụ thể: 

1. Văn nghệ chào mừng. 

2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

3. Hiệu Trưởng nhà trường báo cáo  quá trình xây dựng trường THPT THanh Hoà đạt 

Kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2 và đạt Chuẩn quốc gia Mức độ 1.  

4. Công bố quyết định của Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 

trường THPT Thanh Hoà đạt KĐCLGD Cấp độ 2 và  đạt Chuẩn quốc gia Mức độ 1.  

5. Trao Chứng nhận và Bằng công nhận trường THPT Thanh Hoà đạt KĐCLGD Cấp 

độ 2 và đạt Chuẩn quốc gia Mức độ 1. 

6. Đại biểu lãnh đạo phát biểu ý kiến (nếu có) 

7. GV phát biểu cảm tưởng . 

8. Cựu học sinh phát biểu cảm tưởng. 

9. Công tác thi đua khen thưởng. 

10. Kết thúc buổi lễ. 

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ  

- Khi được sự cho phép của các cấp, nhà trường tham mưu với địa phương thành lập 

Ban tổ chức lễ đón bằng công nhận trường THPT Thanh Hòa đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 

- Tổ chức họp và xây dựng kế hoạch, tiến hành xem xét các điều kiện tổ chức . 

- Phân công trách nhiệm từng thành viên, thu thập thông tin, dữ liệu tổng hợp đối chiếu 

để tránh thiếu sót, sai lệch. 

- Hình thành các tiểu ban: ban tổ chức, Ban lễ tân, Ban liên lạc CBGVNV và cựu học 

sinh, Ban vận động kinh phí, Ban văn nghệ, Ban trang trí, 

- Xin chủ trương tổ chức của UBND tỉnh Bình Phước 

- Tham mưu với sở GD-ĐT Bình Phước phê duyệt kế hoạch tổ chức. 

V. PHÂN CÔNG CỤ THỂ  

1. Ban tổ chức  

- Trưởng ban: Ông Trương Thanh Bình - HT - phụ trách chung. 

- Phó ban: Nguyễn Tiến Định PHT - Phụ trách nội dung buổi lễ. 

- Thành Viên: Nguyễn Ngọc Huân-P.HT; Doãn Ngọc Đức-Đ.UV, chủ tịch công đoàn; 

Lê Anh Xuân-Đ.UV, BTĐTN; Nguyễn Thị Trúc Giang-Đ.UV, P.CT công đoàn; Nguyễn 

Tiến Dương-Đ.UV. 

- Nhiệm vụ:  Xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ. 



2. Ban soạn thảo kế hoạch và chương trình 

- Trương Thanh Bình : Trưởng Tiểu ban 

- Nguyễn Tiến Định: Thành viên 

-  Nguyễn Ngọc  Huân: Thành viên 

-  Doãn Ngọc Đức: Thành viên 

- Lê Anh Xuân : Thành viên 

- Vũ Thị Hoài Phương : Thành viên 

- Nguyễn Tiến Dương: Thành viên 

Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch triển khai theo sự phân công của Trưởng TB; soạn thảo các 

văn bản và thư mời;… 

3. Tiểu ban lễ tân, khánh tiết 

- Trưởng ban lễ tân:  Vũ Thị Hoài Phương 

- Phó ban : Trần Vũ Anh Thư 

- Thành viên: Nguyễn Thị Hoa; Trần Thị Tường Vy;  Cáp Thị Liên; Ngô Thị Cẩm. 

- Nhiệm vụ: Lập kế hoạch kinh phí, phát hành giấy mời, nhận quà tặng, ghi danh sách, 

phục vụ nước uống, đặt cơm, mua hoa trang trí, khăn bàn,cờ các loại, thanh quyết toán các 

khoản phục vụ lễ hướng dẫn khách ngồi đúng vị trí… 

4. Tiểu ban thiết kế chương trình và dẫn chương trình  

- Trưởng ban: Lê Anh Xuân 

- Thành viên: Huỳnh Thị Minh Hạnh; Nguyễn Thị Lý Xương, Nguyễn Đức Anh . 

- Nhiệm vụ:  

+ Có trách nhiệm luyện tập vẫy cờ chào đón đại biểu, tập luyện nghi thức chào cờ. 

+  Chọn nhân sự khiêng kiệu Bác, khiêng Bằng (trên sân khấu). 

5. Tiểu ban Văn Nghệ 

- Trưởng ban: Huỳnh Trọng Nghĩa. 

- Thành viên:  Lưu Quốc Tuấn; Ngô Thị Cẩm; Trần Thị Tường Vy. 

- Nhiệm vụ: 

+ Chỉ đạo đội văn nghệ trong suốt quá trình tập luyện. 

+ Lên kế hoạch tổ chức duyệt, chạy chương trình. 

+ Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để biểu diễn. 

+ Được quyền huy động CBGV nhà trường, cựu học sinh, GV đã  công tác tại trường. 

+ Viết kịch bản chi tiết chương trình văn nghệ. 

6. Tiểu ban Trang trí sân lễ, thiết kế, trang trí kiệu treo bằng  

- Trưởng ban: Nguyễn Tiến Dương. 

- Phó ban: Nguyễn Thị Trúc Giang. 

- Thành viên: Nguyễn Đức Anh; Trần Thị Tường Vy; Phan Nữ Thùy Tiên. 



- Nhiệm vụ: 

 + Thiết kế, trang trí khu vực sân khấu và các khu vực trường. 

 + Chuẩn bị kiệu treo bằng Cấp độ 2 và bằng đạt Chuẩn quốc gia Mức độ 1. 

7.  Tiểu ban sắp xếp, treo cờ, phông màn, bố trí bàn ghế khách mời 

- Trưởng ban: Trần Đình Viễn 

- Thành viên: Ngô Văn Lĩnh; Nguyễn Duy Thinh; Nguyễn Văn Toàn; Nguyễn Trung 

Đức; Khánh Tùng; Mai Xuân Nghiệp. 

- Nhiệm vụ: 

+ Cắm cờ trang trí các khu vực qui định. 

+ Hỗ trợ treo phông lễ trên sân khấu. 

+ Chuẩn bị ghế ngồi, phân công vị trí ngồi cho đại biểu, bục nói, giá để treo bằng công 

nhận. (Sắp bàn ghế cho đại biểu dự lễ đủ ghế đại biểu và học sinh ). 

8. Tiểu Ban an ninh, trật tự, vệ sinh 

 - Trưởng ban:  Vũ Ngọc Thạch 

 - Thành viên:  Đinh Tấn Thịnh; Châu Phục Hận; Trần Huy Cảnh; Trần Duy Anh; 

Phạm Thị Mẫn; Giáo viên chủ nhiệm 30 lớp thành viên. 

- Nhiệm vụ : 

+ Cắt tỉa cây xanh, mua và trồng mới cây, tưới nước sắp xếp hoa cảnh. 

+  Qui định chỗ để xe máy, xe đạp của đại biểu, học sinh. 

+ Hướng dẫn khách để xe đúng qui định. 

+ Bảo vệ chu đáo tránh mất mát, lộn xộn. 

+ Bảo vệ ANTT trong suốt quá trình diễn ra lế hội.  

+ Phối hợp với nhà dịch vụ hướng dẫn lắp ráp khung rạp, loa đài. 

+ Chỉ đạo LĐVS, lau chùi tất cả các phòng học, phòng chức năng, các hành lang  (hòan 

thành trước 17/11/2022). 

9. Tiểu ban truyền thông 

- Trưởng  ban: Nguyễn Đức Anh 

- Thành viên: Đoàn Ngọc Hoàng 

- Nhiệm vụ:   

+ Quay phim, chụp hình, lên bài viết, đưa tin, đưa bài lên các trang tuyên truyền. 

+ Thiết kế Infographic tuyên truyền cho nhà trường và Ban liên lạc cựu học sinh. 

10. Ban phụ trách âm thanh 

- Trưởng ban: Trương Minh Khánh. 

- Thành viên: Nguyễn Tuyên Huấn, Huỳnh Trọng Nghĩa. 



- Nhiệm vụ: phối hợp với dàn âm thanh (thuê) để chạy nhạc rước bằng, nhạc tặng hoa, 

quà, nhạc khen thưởng. 

11. Tiểu Ban vận động kinh phí : 

- Phụ trách chung: Doãn Ngọc Đức- CTCĐ 

- Nhiệm vụ:   

+ Tham mưu với chính quyền hỗ trợ kinh phí và cho phép vận động các doanh nghiệp, 

các nhà hảo tâm, phụ huynh học sinh,giáo viên đang công tác tại trường, giáo viên đã công 

tác tại trường có nhiều thành đạt và cựu học sinh thành đạt đang làm việc trong và ngoài 

địa phương. 

+ Lập kế hoạch vận động kinh phí, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để tham 

mưu kinh phí cho chương trình. 

 12.  Ban liên lạc cưụ HỌC SINH , GV: 

- Phụ trách chung: Hồ Bá Toàn-trưởng ban liên lạc cựu học sinh. 

- Nhiệm vụ:  

+ Lập danh sách cựu học sinh tham gia. 

+ Liên lạc với những cựu học sinh đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh để 

thông tin về nội dung và thời gian tổ chức lễ, gửi thư ngỏ và giúp cho ban tổ chức nắm 

được số liệu cựu học sinh về tham dự đồng thời vận động đóng góp kinh phí để hỗ trợ cho 

việc tổ chức. 

- Thành viên: Nguyễn Thị Trúc Giang; Huỳnh Thị Minh Hạnh. 

- Nhiệm vụ:  

+ Hỗ trợ Đ/c Hồ Bá Toàn trong việc kết nối cựu học sinh, lập danh sách, đón tiếp đại 

biểu là cựu học sinh, tham mưu lên chương trình của cựu học sinh tham gia trong buổi lễ. 

13.  Nhiệm vụ của GVCN 

- Tổ chức cho học sinh lau cửa kính, vệ sinh, chà rửa nền, trang trí lớp học. 

VI. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

- Từ 27/10/2022 – 30/10/2022: Thành lập ban tổ chức, xây dựng kế hoạch và hình 

thành các tiểu ban. 

- 14h00, ngày 29/10/2022: Ban tổ chức và trưởng các tiểu ban họp thông qua kế hoạch, 

nhiệm vụ được phân công (tập trung vận động kinh phí, phát hành giấy mời, thư ngỏ đến 

cựu giáo viên, cựu học sinh ở xa, trồng cây cảnh). 

- 14h00 ngày 03/11/2022: Các tiểu ban họp và tiến hành thực hiện nhiệm vụ. 



- Từ 15/11/2022 – 16/11/2022:  Hoàn thành kịch bản buổi lễ, tập văn nghệ, tổ chức 

tổng duyệt buổi lễ, phát hành giấy mời, thư ngỏ các cựu GV và cựu học sinh ở gần, phát 

hành giấy mời đến đại biểu. 

- Từ 16/11/2022 – 17/11/2022: Tổng duyệt chương trình, trang trí, tổ chức buổi lễ. 

VII. THÀNH PHẦN MỜI DỰ LỄ  

 - Mời Lãnh đạo Sở GD&ĐT: Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các phòng, 

ban liên quan: Phòng GD-ĐT huyện, Đài truyền thanh, Phòng VHTT huyện, Huyện đội, 

Công An huyện, Đại biểu lãnh đạo các đơn vị trường THCS trong huyện. 

- Ở xã-thị trấn: Đại diện Đảng ủy các xã thị trấn. Mời đại diện tập thể kinh tế và các cá 

nhân kinh doanh thành đạt tại địa phương. 

- Các Giáo viên nhân viên đã từng công tác tại trường THPT Thanh Hòa. 

- Ban đại diện CM học sinh trường, lớp, các nhà hảo tâm, tài trợ. 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao các tiểu ban có trách nhiệm làm tốt công tác tham 

mưu với các ngành, các cấp, vận động, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo 

đúng mục đích của buổi lễ. 

                                                                                     TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

         Hiệu trưởng 

                                                                    

 

  

        

          

     Trương Thanh Bình 


