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

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

                ****                                                              

  Số : 06/ KH-THPTBTM                              Bắc Trà My, ngày 19 tháng 8 năm 2021                                                                                              

         

 

KẾ HOẠCH  

Khai giảng năm học 2021-2022 

 

Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 06 tháng 08 năm 2021 của UBND 

Quảng Nam 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 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam”. 

Căn cứ Công văn số 1649/SGDĐT-VP ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Sở 

GD&ĐT Quảng Nam về việc tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 trước diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh Covid-19. 

Trường THPT Bắc Trà My xây dựng kế hoạch chuẩn bị khai giảng năm học 

2021-2022 như sau: 

 I. Mục đích & yêu cầu  

 - Tạo không khí vui tươi, phấn khởi sẵn sàng bước vào năm học mới cho các 

thầy cô giáo và các em học sinh. 

- Giáo dục và tuyên truyền sâu rộng “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” và 

ngày khai giảng năm học mới tới các ban ngành, đoàn thể địa phương, CMHS. 

 - Thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với giáo dục. 

 - Buổi lễ phải được tổ chức trên tinh thần “Lấy học sinh làm trung tâm” và diễn 

ra trong thời gian không quá 45 phút sau đó học sinh  được nghỉ. 

- Thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

 II. Thành phần, thời gian, địa điểm 

1. Thành phần và Hình thức khai giảng: 

1.1. Học sinh:  

-Tất cả học sinh khối 10,  

- Các lớp khối 11 và 12 mỗi lớp cử 02 đại diện (Có 01 học sinh nhận học 

bổng) 

1.2. Cán bộ, giáo viên: lãnh đạo nhà trường, giáo viên CN các khối lớp, đại 

diện các tổ chức đoàn thể trong nhà trường 

1.3. Khách mời: Thị trấn, Huyện ủy, UBND huyện. 

1.4. Hình thức khai giảng: Khai giảng tại Hội trường với thành phần là đại 

diện học sinh các lớp (Mỗi lớp 01 học sinh) Giáo viên CN khối 11 và 12. Hình ảnh 

buổi lễ truyền trực tiếp xuống lớp thông qua phần mềm Zoom chiếu trực tiếp lên máy 

chiếu cho hộc sinh khối 10 theo dõi. Các thành viên còn lại tự theo dõi theo đường 

link đã cung cấp 

 2. Thời gian: học sinh và CN-GV có mặt lúc 6h20 ngày 5 tháng 9 năm 2021 
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 2. Địa điểm: Sân trường, Trường THPT Bắc Trà My 

 3. Quy định về trang phục: 

- Đối với CBGV, NV: quần tây, áo sơ mi – cravat (đối với nam), áo dài truyền 

thống (đối với nữ); 

- Đối với HS: + Nam đồng phục quần xanh áo trắng,  dép quai hậu. 

   + Nữ áo dài trắng. 

       + Tất cả nam – nữ sinh phải mặt áo gió đồng phục (trừ lớp 10 

chưa có áo gió đồng phục) 

 III. Công tác chuẩn bị 

 1. Đối Ban giám hiệu:  

 - Hiệu trưởng chị trách nhiệm chung, chuẩn bị diễn văn khai giảng, duyệt kinh 

phí tổ chức buổi lễ. 

 - Giao cho thầy Phạm Ngọc Hùng chịu trách nhiệm: 

+ Chỉ đạo khâu trang trí, chuẩn bị cơ sở vật chất cho buổi lễ khai giảng. 

+ Theo dõi và đôn đốc các bộ phận thực hiện theo kế hoạch. 

+ Phân công và kiểm tra các lớp lao động dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài  

khuôn viên trường. 

-Thầy Nguyễn Lương Thành: đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai 

trường. 

 2. Đối với đoàn trường 

 - Giao cho thầy Trần Phương Quang chịu trách nhiệm: 

+ Xây dựng nội dung, chương trình theo Công văn số 1649/SGDĐT-VP của Sở 

GD&ĐT Quảng Nam ;  

+ Phụ trách hoạt động tập luyện, duyệt và điều hành chương trình khai giảng. 

+ Đôn đốc các lớp chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, phát biểu của học sinh tại 

buổi lễ (12/2 và 11/1) 

+ Dự trù kinh phí cho buổi lễ. 

 - Giao cho đ/c Tình chuẩn bị các nội dung : 

+ Hoàn thành giấy mời dự Lễ khai giảng trước ngày 31/8.  

+ Kiểm tra và chuẩn bị hệ thống âm thanh cho buổi lễ. 

+ Chuẩn bị các băng rôn khẩu hiệu, cụ thể : 

* "Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2021-2022" (sửa đèn led) 

* “Trường THPT Bắc Trà My quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 

2021-2022” (treo  bên cánh gà ) 

* “Cán bộ GV-NV-HS trường THPT Bắc Trà My đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” (treo bên cánh gà) 

* "Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây" 

* "Vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người" 

* "LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 – 2022, Bắc Trà My, ngày 05 tháng 9 

năm 2021” (Bảng chữ nhật treo sân khấu) 

- Cùng các đồng chí trong chi đoàn GV – giáo viên tổ Thể dục –QP  trang trí cho 

buổi lễ (đ/c Quang hướng theo dõi – hướng dẫn). 

- Phân công thầy Đỗ Phan Trường chụp hình và quay phim cho buổi lễ.  
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- Thầy  Nguyễn Văn Ân Tình phụ trách kỹ thuật, hướng dẫn các lớp kết nối tín 

hiệu lên máy chiếu. Kiểm tra cơ sở hạ tâng CMTT để phục vụ buổi khai giảng. 

- Các đồng chí giáo viên nam trong chi đoàn giáo viên cùng với bảo vệ tham gia 

giữ gìn ANTT.  

3. Đối với GVCN và các lớp : 

- Theo dõi, quản lí học sinh lớp mình trong các buổi lao động; 

- GVCN khối 11 và 12 giới thiệu học sinh lớp mình có hoàn cảnh khó khăn, có 

cố gắng trong học tập (1 học sinh/1 lớp). 

- Chịu trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở học sinh lớp mình đi đúng thời gian quy 

định, điểm danh và quản lí học sinh tham gia buổi Lễ khai giảng và xem xét hạnh 

kiểm học kì 1 đối với những học sinh không tham gia buổi lễ và mất trật tự trong khi 

tham gia dự lễ. 

- Nhắc nhở học sinh mặc đúng trang phục như đã quy định ở trên. 

- Hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang từ nhà đến trường và trong buổi lễ khai 

giảng, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường.  

- Nhắc nhở lớp mình chuẩn bị các tiết mục văn nghệ theo phân công, nhận cờ tổ 

quốc và chuẩn bị băng rôn cho buổi lễ, cụ thể: 

+ Lớp trực 10/1 trực trước và sau buổi lễ theo sự phân công của thầy Nguyễn 

Lương Thành và ban tổ chức lễ. Chuẩn bị băng rôn  “Trường THPT Bắc Trà My 

quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022” 

+Lớp 10/2 chuẩn bị băng rôn “ Tích cực xây dựng trường học thân thiện học sinh 

tích cực và xây dựng trường học hạnh phúc” 

+ Lớp 11/2 chuẩn bị băng rôn: “Tuổi trẻ trường THPT Bắc Trà My đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

+ Lớp 11/3  chuẩn bị băng rôn: “Chào mừng năm học mới 2021-2022” 

- Phát biểu của đại diện học sinh: giao cho em Lê Nguyễn Đoan Trang học sinh 

lớp 10 thực hiện và giao cho thầy Lại Thế Truyền giáo viên Ngữ văn và GVCN lớp có 

học sinh này hướng dẫn chuẩn bị nội dung. 

- Liên hệ với bảo vệ để nhận cờ Tổ quốc (nhận tại đồng chí Anh). 

- Hướng dẫn và quản lý học sinh lao động theo sự phân công của nhà trường.  

4. Đối với bảo vệ nhà trường: 

- Cùng với các đồng chí trong chi đoàn giáo viên trang trí và dọn dẹp sau buổi lễ; 

- Chuẩn bị bảng tên lớp, cán cờ, lá cờ phát cho các lớp (đ/c Anh chịu trách nhiệm 

phát và thu lại); 

- Cắt cỏ, dọn vệ sinh khuôn viên trường; 

- Giữ gìn trật tự- an ninh trong buổi lễ. 

5. Đối với bộ phận tạp vụ: 

- Chuẩn bị khăn bàn, bình hoa và nước uống phục vụ cho buổi lễ. 

- Dọn dẹp vệ sinh khu vực nhà làm việc và khu vực tổ chức lễ. 

6. Bộ phận y tế: 

- Chuẩn bị nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng 

7. Bộ phận kế toán – thủ quỹ: 

- Chuẩn bị kinh phí khen thưởng học sinh nghèo; 
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- Kinh phí cho buổi Lễ khai giảng. 

IV. Chương trình buổi Lễ khai giảng:  

- Ổn định tổ chức; 

- Đón học sinh lớp 10 vào trường; 

- Chào cờ, hát Quốc ca (tất cả học sinh, GV-NV và đại biểu dự lễ đều hát); 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; 

- Đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường; 

- Lãnh đạo (tỉnh, huyện) tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng; 

- Diễn văn khai giảng năm học mới và đánh hồi trống khai trường; 

- Phát biểu cảm nghĩ của đại diện học sinh; 

- Lễ trao học bổng- phát sách giáo khoa cho HS nghèo vượt khó.. 

 VI. Thời gian thực hiện   

Thời gian  Nội dung công việc Thực hiện  

18/8 - Ban hành kế hoạch khai giảng  - Hiệu trưởng  

31/8 

- Họp BGH - ĐT- Tổ VP thông qua kế hoạch tổ 

chức khai giảng. 

- BV kiểm tra lại bản tên lớp, cờ Tổ quốc, băng 

rôn.... 

- Hoàn thành việc cắt cỏ, dọn vệ sinh khuôn viên 

trường . 

-BGH-ĐT-VP 

 

-BV 

 

-BV 

1/9-4/9 

- Các lớp lao động   

- Tập trung học sinh theo ca gặp giáo viên chủ 

nhiệm 

-Thầy Hùng-

GVCN-Các lớp 

1/9 

- Hoàn thành in giấy mời và gởi giấy mời  

- Hoàn thành dự trù kinh phí lễ khai giảng 

- Đoàn trường làm việc với Trung tâm VHTT huyện 

mượn các dụng cụ phục vụ khai giảng. 

 

- Đ/c Tình –

Tiến (VT)  

- Thầy Quang 

-Bảo vệ 

3/9 
- Gởi DS học sinh có hoàn cảnh khó khăn cho thầy 

Hùng PHT. 

-GVCN 

4/9 

- 15h00 tập trung học sinh toàn trường chuẩn bị các 

nội dung khai giảng. 

- Nhân viên vệ sinh quét dọn các phòng học. 

- 8h00 trang trí khai giảng thầy: T.Quang –đ/c Tình–

– đ/c Thành –đ/c  Anh (bv), thầy Anh, Thầy Dưỡng, 

Thầy Mai, Thầy Viện. 

- Các đồng chí nữ CĐGV , đ/c Tiến, Thanh, Nga (y 

tế), Phong. 

- HS- GVCN 

 

- NV vệ sinh 

-GV theo PC 

5/9 - 6h45 Khai giảng năm học mới 2021-2022. - Toàn trường 

Lưu ý: sau khai giảng các lớp được nghỉ. 

Trên đây là kế hoạch chuẩn bị khai giảng năm học 2021 – 2022 đề nghị tất cả 

các thầy cô giáo, GVCN các lớp và các bộ phận liên quan theo dõi và thực hiện. 
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Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG 

- BGH (để biết - thực hiện)                                                                         

- GV-NV qua oofice (để biết - thực hiện)                                                                         

- Lưu VT. [H12-1.8-01] 


