
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

TÔN THẤT TÙNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 230/KH-THPTTTT 

 

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 10 năm 2019 
 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Sinh hoạt Kỷ niệm 15 năm thành lập trường  

THPT Tôn Thất Tùng (2004 - 2019) và 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam  

20/11/1982-20/11/2019 
 

I. Mục đính, yêu cầu 

 Tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và giáo dục học sinh về ý nghĩa 

của ngày NGVN, truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta, từ đó nhận thức sâu 

sắc hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với công tác dạy và học. 

Khen thưởng và động viên kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực tham gia các 

trong phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua trong nhà trường, góp 

phần nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường; 

Yêu cầu cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện đúng theo kế hoạch để đợt 

Sinh hoạt Kỷ niệm 15 năm thành lập trường THPT Tôn Thất Tùng (2004 - 2019) và 37 

năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2019 diễn ra thú vị, ấm áp và ý nghĩa. 

II. Chương trình hoạt động  

1. Văn nghệ  

- Tổ chức thi, xếp giải, chọn tiết mục biểu diễn 

- Thời gian: Ngày 14/11/2019 

  * Công đoàn: Phụ trách các tiết mục văn nghệ của CB-GV-NV các tổ 

  * Đoàn thanh niên: Phụ trách các tiết mục văn nghệ của HS các lớp 

(Kế hoạch chi tiết các tổ chức thông báo đến từng thành viên tham gia) 

 Công diễn: 19h ngày 16/11/2019 (Thứ 7) 

 - Địa điểm: Sân trường 

 2. Gặp mặt cựu học sinh  

 -Thời gian: Từ 8h, ngày 17/11/2019 (Chủ Nhật) 

 - Địa điểm: Sân trường (Kế hoạch chi tiết thông báo sau) 

 3. Thi đua dạy tốt học tốt (Theo KH riêng) 

 4. Chung kết cuộc thi dân vũ giữa các lớp: 9h30 ngày 18/11/2019 

             10/7, 10/9, 10/12, 11/1, 11/3, 11/9, 11/11, 11/12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/8, 12/9  



III. Sinh hoạt Kỷ niệm 

 - Thời gian: Ngày 18/11/2019 (Thứ 2)  

 - Địa điểm: Sân trường 

 - Thành phần: Hội đồng sư phạm + Học sinh + Khách mời: Lãnh đạo Sở; Quận; Lãnh 

đạo, giáo viên nghỉ hưu đã từng công tác tại trường; Ban đại diện CMHS trường. 

Chương trình Phân công cán bộ phụ trách 

1. Tập trung học sinh, ổn định tổ chức: 7h45 thầy Nhật Minh 

2. Văn nghệ chào mừng (3 tiết mục) Cô Thanh Tường + Cô Minh Tâm 

3. Chào cờ -Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.  Thầy Đức Thuận điều hành  

4. Phát biểu của Lãnh đạo trường  HT 

5. Tặng hoa cho lãnh đạo trường qua các thời kì Cô Gấm phụ trách 

6. Đại diện học sinh phát biểu cảm nghĩ Cô Thanh Tường phụ trách 

7. Văn nghệ của HS Công đoàn + Đoàn TN 

8. Đọc Quyết định khen thưởng và điều hành 

phát thưởng 

Thầy Đức Thuận 

9. Văn nghệ Công đoàn + Đoàn TN 

10.  Kết thúc buổi sinh hoạt  

* Chụp hình tập thể 

Thầy Việt Hùng 

(chụp trước cổng chính) 

IV. Phân công chuẩn bị 

1. Ổn định trật tự, kỷ luật: Khối 12 (thầy Vĩnh Hưng); Khối 11 (Thầy Xuân Thái); Khối 

10 (thầy Văn Hoạt); GVCN các lớp, Giám thị và Bảo vệ. 

2. Trang trí:  Cô Trịnh Thị Gấm phụ trách 

* Trang trí phòng truyền thống: thầy Đức Thuận, Bảo Hùng, Nhật Minh (hoàn thành 

trước 12/11/2019) 

* Trang trí khán đài buổi sinh hoạt: Tổ Văn phòng, BCH Đoàn TN. 

- Trang trí sân khấu: Hoàn thành trước 17h00 ngày 17/11/2019. 

- Phân công lớp 11/10 tham gia phục vụ trang trí buổi sinh hoạt. 

3. Phân công lớp 11/11 dọn dẹp sau buổi sinh hoạt.  

4. Đoàn thanh niên phân công đoàn viên, thanh niên dọn dẹp sau đêm văn nghệ 17/11 

5. Tiếp khách: cô Nguyễn Thị Thu Ba (tổ trưởng); Cô Phạm Thị Nga, Đặng Thị Lệ 

Hằng; cô Võ Thị Ngọc. 

6. Đôn đốc các tiết mục văn nghệ: Cô Thanh Tường và cô Minh Tâm 

7. Giấy mời đại biểu: cô Mỹ Hạnh (hoàn thành trước ngày 11/11) 



8. Khen thưởng: cô Gấm phụ trách – Cô Lệ Trang, Cô Võ Thị Ngọc 

9. Chuyển hoa cho đại biểu trao: Thầy Cao Xuân Thái và Ngô Quốc Hoàng 11/8  

10.  Bài phát biểu HS: cô Thanh Tường phụ trách  

11. Chụp hình lưu niệm: thầy Đình Thuận. 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Phần 1. Tổ chức sinh hoạt tại sân trường 

- Tất cả học sinh có mặt đầy đủ để tham dự buổi sinh hoạt, trang phục như đi học 

- Các tiết mục văn nghệ phải đến sớm và chuẩn bị đĩa chu đáo. Bàn giao đĩa cho 

ban tổ chức trước 17h00 ngày 17/11/2019 (Thầy Lê Trần Nhật Minh nhận) 

 - Giáo viên chủ nhiệm đến sớm, tập trung học sinh và ổn định trật tự lớp 

- Tất cả CB-GV-NV tham dự buổi sinh hoạt đầy đủ, đúng giờ; mang đồng phục 

trường (mang cavat đối với nam) 

- Các thành viên được phân công chịu trách nhiệm đối với công việc của mình, 

đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao 

- Sau nội dung chính buổi sinh hoạt, Hội đồng sư phạm tập trung trước cổng 

trường chụp hình tập thể. 

Phần 2. Tổ chức giao lưu tại trường 

- Thành phần: Hội đồng sư phạm; khách mời  

- Thời gian: Từ 10h15 ngày 18/11/2019 

- Địa điểm: Hội trường trường THPT Tôn Thất Tùng 

- Giao lưu giữa các thầy cô giáo: Thầy Phan Thanh Thuận dẫn chương trình 

- Phụ trách văn nghệ: Thầy Đức Thuận  

- Ăn uống: cô Thu Hào, cô Mỹ Hạnh 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức sinh hoạt Kỷ niệm 15 năm thành lập trường và 37 

năm Ngày Nhà giáo Việt Nam của trường THPT Tôn Thất Tùng. Các tổ chức đoàn thể, 

cá nhân phối hợp triển khai thực hiện./.  

  
 

Nơi nhận:  

- LĐT; CĐ, ĐTN;  

- Niêm yết công khai; 

- Lưu: VT, HT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã kí và đóng dấu) 

 

 

Trần Thị Kim Vân 



 

 

 

 

 

 

 
 
 


