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SỞ GD&ĐT NGHỆ AN 

TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2 

 

Số: 101/KH-THPT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Cửa Lò, ngày 10 tháng 9 năm 2019 

  

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường (2000 - 2020) 

 

Tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường là nhằm ôn lại truyền 

thống xây dựng và trưởng thành của Trường THPT Cửa Lò 2; nhằm biểu dương 

và ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ quản lý, Nhà giáo, các 

tập thể, cá nhân cho sự lớn mạnh của nhà trường như ngày hôm nay. Đây cũng 

là dịp để nhà trường tỏ lòng biết ơn đến Cấp ủy Đảng, Chính quyền, các cơ quan 

ban ngành và nhân dân đã quan tâm giúp đỡ nhà trường trong suốt 20 năm qua; 

qua lễ kỷ niệm để các thế hệ Nhà giáo, học sinh về thăm trường, thăm Thầy Cô, 

ban bè và thăm quê hương sau bao năm xa cách. Tổ chức ngày hội trường nhằm 

tiếp tục giáo dục truyền thống của nhà trường, truyền thống quê hương, đất nước 

cho thế hệ trẻ hôm nay, qua đó để nhà trường tiếp tục xác định rõ hơn nhiệm vụ 

trọng tâm cho thời kỳ lịch sử mới là phải tích cực thi đua Dạy - Học để nâng cao 

hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, tạo uy tín, thương hiệu của nhà trường, 

đáp ứng ngày càng cao nhu cầu học tập của con em trong toàn Thị xã, góp phần 

vào xây dựng quê hương đất nước. 

1. Kế hoạch kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường. 

1.1. Trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương, thành lập ban chỉ đạo tổ 

chức kỷ niệm ngày thành lập trường: 

- Trình Sở GD&ĐT Nghệ An cho phép tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành 

lập Trường THPT Cửa Lò 2. 

- Trình Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò cho phép trường THPT Cửa Lò 2 tổ 

chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường.  

1.2. Công tác chuẩn bị: 

a. Công tác tuyên truyền:  

- Họp ban liên lạc cựu giáo viên, học sinh các khóa học trên khắp mọi miền 

đất nước để thu thập ý kiến, vận động sự ủng hộ về mọi mặt cho kế hoạch kỷ 

niệm thành lập trường. 

- Phát động đợt thi đua toàn diện trong toàn trường (từ tháng 10/2019 đến 

tháng 3/2020) nhằm tạo nên không khí sôi nổi, phấn khởi để nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. 
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b. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất chào mừng 20 năm thành lập trường 

và đảm bảo điều  kiện phục vụ dạy và học:  

- Vận động các nhà hảo tâm, các thế hệ Nhà giáo, Học sinh ủng hộ nhà 

trường về tinh thần cũng như vật chất để tổ chức kỷ niệm và xây dựng một công 

trình phục vụ cho công tác dạy học. 

 2. THÀNH LẬP CÁC BAN: 

 2.1. Ban tổ chức: 

 * Nhiệm vụ: 

 - Xây dựng kê ́hoạch tổng thể và nội dung lễ kỷ niệm. 

 - Dựng kịch bản chương trình hoạt động Kỷ niệm. 

 - Diễn văn kỷ niệm, dàn dựng các chương trình giao lưu, văn nghệ, các hoạt 

động lễ hội khác. 

    - Làm hồ sơ trình các cấp về chủ trương tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành 

lập trường. 

 - Điều hành hoạt động, tổ chức phối hợp, đánh giá tiến độ, chất lượng các 

nôị dung công việc của các ban. 

 - Kiểm tra, đôn đốc các tiểu ban thực hiện nhiệm vụ. 

 2.2. Ban liên lạc, thông tin, tuyên truyền và thi đua khen thưởng 

 * Nhiệm vụ: 

 - Liên lạc, gặp mặt với các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường qua các 

thời kỳ. 

 - Lập danh sách cựu giáo viên và học sinh theo khóa. 

 - Tổ chức thông tin tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng, website, 

Facebook của trường về mái trường 20 xây dựng và trươn̉g thành.  

 - Phối hợp với ban lễ tân để lập danh sách khách mời. Hoàn thành và gửi 

giấy mời: tháng 02/2020 

 - Biên soaṇ Kỷ yếu 20 năm ngày thành lập trường. 

 - Sưu tầm tư liệu, hiện vật để tu chỉnh lại phòng Truyền thống nhà trường, 

để phòng truyền thống trở thành nơi tham quan, học tập cho CBGVNV và học 

sinh THPT Cửa Lò 2. 

 - Thi sáng tác Ca khúc, Biểu tượng chào mừng kỷ niệm 20 năm xây dựng và 

trưởng thành nhà trường.  

 - Rà soát điều kiện và hoàn thiện thủ tục trình hồ sơ trình tặng các danh hiệu 

cho nhà trường. 

 - Phát động đợt thi đua dạy của giáo viên, học của học sinh và các hoạt động 

khác chào mừng lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường. 
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 2.3. Ban tài chính, hậu cần 

* Nhiệm vụ: 

- Dự trù và tôn̉g hợp kinh phi ́

- Phối hợp với ban liên lạc để lâp̣ danh sách khách mời, giấy mời và đi mời. 

- Xây dựng phương án đón tiếp đại biểu và các cać thế hệ giáo viên và học 

sinh. 

- Phương án đặt tiệc.  

- Phương án chuẩn bị quà tặng đại biểu và khách mời. 

- Lập sơ đồ bố trí nhân lực đón tiếp khách. 

- Tổ chức, kiểm tra tiến độ thực hiện. 

- Vận động các nguồn Tài chính đáp ứng đủ cho lễ hội một cách chặt chẽ, tiết 

kiệm. 

 2.4. Ban an ninh, trang trí 

* Nhiệm vụ: 

- Lập phương án bảo vệ, kế hoạch đảm bảo an toàn tổ chức các hoạt động 

ngoại khóa, kế hoạch bố trí tổng thể khuôn viên tổ chức lễ kỷ niệm; 

- Phối hơp̣ với Công an Thị xã, phường Nghi Thu xây dựng kế hoạch baỏ vê ̣

lễ hôị. 

- Bố trí và có các phương án dự phòng cho hệ thống điện, ánh sáng, âm thanh 

khu vực lễ đài, khu vực tiếp khách. (Liên hệ vơí điện lực Cửa Lò đảm bảo điêṇ 

lưới đồng thời chuẩn bị máy nổ dự phòng); 

2.5. Ban văn hóa, thể dục thể thao 

* Nhiệm vụ: 

- Lập kế hoạch các hoạt động Văn hóa - TDTT chào mừng dịp lễ kỷ niệm. 

- Xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật trong buổi chính lễ và tổ chức 

tập luyện hiệu quả; 

- Tổ chức tập luyện nghi thức chu đáo, bài bản phục vụ lễ kỷ niệm; 

3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

3.1. Thời gian:  Ngày 13 và 14/11/2020.   

-  Ngày 10-11/11/2020 tổng duyệt đội hình, đội ngũ và kịch bản chương 

trình. 

- Ngày 13/11/2020: Giao lưu TDTT. Các khóa cựu HS gặp mặt truyền 

thống; Văn nghệ chào mừng; Viếng và báo công tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã 

Cửa Lò; Đón tiếp khách ở xa; Tọa đàm giữa các thế hệ nhà giáo. 

- Ngày 14/11/2020: Lễ kỷ niệm 20 năm Thành lập trường. 
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3.2. Địa điểm:  Sân trường THPT Cửa Lò 2. 

4. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM: 

4.1. Ban giám hiệu, chủ tịch công đoàn, đoàn trường 

Đ/c Nguyễn Hồng Hải – Hiệu trưởng: 

- Lập đề án kỷ niệm trình Lãnh đạo Sở, Thị xã xem xét, phê duyệt; 

- Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách ban tổ chức lễ hội, ban liên lạc kết nối 

với các thế hệ giáo viên và các thế hệ học sinh. 

- Tổ chức triển khai các kế hoạch, phân công các bộ phận thực hiện và tổ 

chức kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động của các tiểu ban. 

 Đ/c Đặng Công Huân - Phó Hiệu trưởng: 

- Lập kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra đánh giá hoạt 

động Dạy - Học đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

- Tham gia chỉ đạo các hoạt động lễ kỷ niệm. 

- Chỉ đạo việc xây dựng tập san, kỷ yếu kỷ niệm 20 năm thành lập trường. 

- Liên hệ với các thế hệ giáo viên và học sinh cũ công tác thông tin tuyên 

truyền. 

- Tham gia các tiểu ban theo sự phân công của Hiệu trưởng. 

      Đ/c Trương Công Thắng - Phó Hiệu trưởng 

- Phụ trách công tác xây dựng cơ sở vật chất.   

- Phụ trách công tác đảm bảo an ninh trật tự.         

- Lập đề án tu sửa, tập hợp tư liệu, hiện vật … bổ sung phòng truyền thống. 

- Phụ trách trang trí, âm thanh, ánh sáng phục vụ lễ hội. 

- Tham gia các tiểu ban theo sự phân công của Hiệu trưởng. 

Đ/c Hoàng Văn Hùng - Chủ tịch công đoàn 

 - Xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn, tổ chức chăm lo đời sống CBGV 

tạo khối đoàn kết nhất trí cao về tư tưởng và hành động. Tổ chức tốt các hoạt 

động thi đua trong CBGV. 

- Phụ trách ban hậu cần, đón tiếp đại biểu. 

- Lập danh sách CBGV cũ, danh sách khách mời. 

- Tham gia vào các ban theo sự phân công của Hiệu trưởng. 

Đ/c Lữ Huy Hồng - BT Đoàn trường 

- Phụ trách chương trình văn nghệ; nghi thức. 

- Chỉ đạo GVCN lớp triển khai các hoạt động. 

- Phụ trách các hoạt động thi đua và ngoại khóa của học sinh. 
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- Hỗ trợ và phối hợp chỉ đạo chương trình văn nghệ 20 năm thành lập trường, 

phụ trách đội văn nghệ nhà trường. 

 - Tham gia các tiểu ban theo sự phân công của Hiệu trưởng. 

4.2. Tổ trưởng chuyên môn:  

       - Thực hiện tích cực và có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. 

        - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học, các văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch 

hoạt động của tổ, nâng cao chất lượng giờ dạy, chất lượng sinh hoạt đảm bảo 

chất lượng bộ môn, thực hiện sự phân công của Hiệu trưởng trong các công việc 

chuẩn bị cho lễ kỷ niệm. 

        - Viết bài về lịch sử, hoạt động, thành tích của tổ. 

        - Tham gia các tiểu ban theo sự phân công của Hiệu trưởng. 

4.3. Giáo viên, nhân viên 

- Quyết tâm thực hiện thành công kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. 

- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phát huy khả năng sáng tạo của 

bản thân, đóng góp ý kiến để xây dựng, bổ sung kế hoạch. Mỗi CBGV phải thực 

sự là một tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền truyền thống 20 năm ngày 

thành lập trường, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội. 

- Tham gia các tiểu ban theo sự phân công của Hiệu trưởng. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Cửa 

Lò 2, nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nêu 

cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT; 

- Thị ủy, UBND thị xã; 

- Các tiểu ban tổ chức Lễ-Hội 

- CB-GV-NV toàn trường; 

- Lưu VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Hải 
 


