
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT Hai Bà Trưng 

               Số: 02/2021/KHKG-HBT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Buôn Hồ, ngày 31 tháng 8 năm 2021 

  

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tựu trường và khai giảng trực tuyến năm học 2021 – 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1266/GDĐT- VP V/v thực hiện Kế hoạch năm học 

2021-2022 ngày 26 tháng 8 năm 2021 về việc thực hiện kế hoạch năm học 2021 – 

2022. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

nói chung và thị xã Buôn Hồ nói riêng hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Sở GD-ĐT 

Đắk Lắk – Thị ủy Buôn Hồ, Hiệu trưởng trường THPT Hai Bà Trưng ban hành kế 

hoạch tựu trường và khai giảng năm học 2021 – 2022 như sau: 

1. Tựu trường: Nhà trường không tổ chức tựu trường vào ngày 01/9/2021 

Từ 01/9/2021 đến trước khai giảng năm học mới, nhà trường chuẩn bị mọi điều 

kiện để tổ chức khai giảng và dạy học; yêu cầu giáp viên chủ nhiệm liên hệ, nắm tình 

hình học sinh của lớp đầu năm học, làm quen giữa HS với GVCN, giữa HS với HS, 

cập nhật thông tin học sinh; phổ biến các thông tin về nhà trường (Về đội ngũ 

CBGVNV, CSVC,…), hướng dẫn về nội quy trường lớp, chương trình và phương 

pháp học tập ở bậc THPT; thông báo để học sinh và phụ huynh biết thông tin về kế 

hoạch giáo dục của nhà trường, về những điểm mới trong năm học, về tài liệu học 

tập, sách giáo khoa 

2. Khai giảng: Bằng hình thức Trực tuyến 
a. Thời gian: từ 7g30 ngày Chủ nhật (05/9/2021) 

b. Địa điểm: Đầu cầu tại trường THPT Hai Bà Trưng:  

c. Thành phần: 

- Tại đầu cầu trường THPT Hai Bà Trưng: 

+ Chủ trì: Hiệu trưởng trường THPT Hai Bà Trưng; 

+ Đại diện lãnh đạo UBND Thị xã Buôn Hồ; 

+ Đại diện UBND phường Thiện An, Công an phường Thiện An; 

+ Trường THPT Hai Bà Trưng: Các phó Hiệu trưởng, CTCĐ, TTCM, Đại diện BCH Đoàn; 

+ Đại diện Đài truyền hình TX Buôn Hồ. 

- Tại các điểm gia đình CBGVNV và học sinh: Có thể tập trung theo nhóm dưới 10 người. 

d. CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ:  Cô Huỳnh Thị Bích Loan dẫn chương trình 
TT Thời gian Nội dung Người phụ trch Ghi chú 

1 7g00-7g30 Ổn định tổ chức, tiếp đón 

đại biểu  

BGH.  CBGVNV và học sinh đăng 

nhập vào tài khoản MS Teams 

2 7g30-7g40 Chào cờ, Hát Quốc ca;  Cô B. Loan Mở nhạc có lời bài Quốc ca. 

3 7g40-7g45 Tuyên bố lý do, giới thiệu 

đại biểu 
Cô B. Loan  

4 7g45 – 7g50 Đọc thư Chủ tịch Nước Lãnh đạo Thị xã Toàn thể thành phần tham dự 

Lễ khai giảng đứng dậy 

nghiêm trang trong thời gian 

đại biểu Lãnh đạo cao nhất dự 

Lễ đọc thư của Chủ tịch nước 

5 7g50-8g00 Đọc diễn văn và đánh 

trống khai giảng năm học 

mới 

Hiệu trưởng  

6 8g00 Bế mạc Cô B. Loan  



 

e. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ: 

- Chuẩn bị giấy mời đại biểu:      C. Hoanh 

- Trang trí lễ (Băng rôn, maket, hoa,...), trà, nước tiếp khách Đoàn TN, tổ VP 

- Chuẩn bị phòng họp, máy tính, tivi, loa đài,...   Tổ CNTT-QLCL, Ban CSVC 

- Viết bài, đưa tin lên Website:      Ban truyền thông   

- Báo cáo nhanh tình hình khai giảng:    T. Nga 

- Thông báo đến Phụ huynh & Học sinh thời gian tổ chức khai giảng, hình thức thực hiện và 

những điều cần chuẩn bị để tham gia lễ khai giảng và báo cáo tình hình học sinh tham dự lễ 

khai giảng năm học mới 2021-2022:    GVCN các khối lớp 10 đến 12 

 

Nơi nhận:         

- Như mục 2c,d,e        HIỆU TRƯỞNG 

- Lưu: VT 
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