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PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH          

 Số: 201/KH-THCSTT 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      

     Thượng Thanh, ngày 27 tháng 08 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG  

NĂM HỌC: 2021 – 2022  
 

Thực hiện Công văn số 3016/SGD&ĐT-VP ngày 26/8/2021 của Sở 

GD&ĐT Hà Nội v/v tổ chức Lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu 

năm học 2021-2022; 

Thực hiện Công văn số 166/PGD&ĐT ngày 26/08/2021 của Phòng 

GD&ĐT quận Long Biên v/v tổ chức Lễ khai giảng và triển khai một số nhiệm 

vụ đầu năm học 2021-2022; 

  Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường năm học 2021 – 2022; 

  Trường THCS Thượng Thanh xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng 

năm học 2021 – 2022 như sau: 

I. Công tác chuẩn bị cho năm học mới : 

- BGH triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 tới toàn thể CB-GV-NV 

theo hình thức trực tuyến trước ngày 05/09/2021. 

- Xây dựng chương trình nhà trường đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 đối với lớp 6. 

- Xây dựng phương án triển khai kế hoạch NVNV 2021-2022 theo hình 

thức: trực tiếp và trực tuyến. 

- Biên chế lớp, phân công nhiệm vụ chuyên môn đối với CB-Gv-NV; thông 

tin đến HS và PHHS. 

- Xây dựng thời khóa biểu (trực tuyến và trực tiếp). 

- CB-GV thực hiện đúng các lịch bồi dưỡng đáp ứng chương trình GDPT 

và SGK được lựa chọn và yêu cầu dạy học, kiểm tra đánh giá trong tình hình 

mới. 
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- Thực hiện nghiêm túc quy định về Khung kế hoạch thời gian năm học; 

thực hiện thu, chi đầu năm theo đúng văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà 

Nội và UBND quận Long Biên. 

- Thông tin về Lễ khai giảng do Thành phố tổ chức đến toàn bộ CB-GV-

NV-HS và CMHS biết và theo dõi (qua Cổng thông tin điện tử của nhà trường, 

hệ thống phát thanh của phường, trường, kênh zalo của lớp…). 

II. Chương trình tổ chức lễ khai giảng. 

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thành phố tổ 

chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 chung cho Toàn thành phố theo hình 

thức trực tuyến: 

1. Thời gian:  

- 7h30 ngày 05/09/2020 – Chủ nhật 

2. Hình thức:  

- Trực tuyến qua phần mềm Zoom. 

3. Thành phần:  

- 100% GV, HS trường THCS Thượng Thanh. 

4. Chương trình: 

TT Thời gian Nội dung Phân công 

1 Từ 7h30-

8h30  

- HS tham dự Lễ khai giảng 

của Thành phố được truyền 

hình trực tiếp phát trên sóng 

của Đài phát thanh – Truyền 

hình Hà Nội trên Kênh 

truyền hình H1, H2; kênh 

phát thanh sóng FM. 

 

2 Từ 8h45-

9h30 

- HS tham dự Lễ khai giảng 

trực tuyến của nhà trường 

qua phần mềm Zoom (MK 

và ID do GVCN cung cấp): 

- Đ/c Thư, Công gửi video 

giới thiệu nhà trường cho 

GVCN trước 05/09/2021 

- 100% GVCN + HS 

 

  + Video giới thiệu truyền  
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thống của nhà trường và 

chào mừng năm học mới 

  + GVCN phổ biến nội quy, 

quy định học trực tuyến, 

TKB, thời gian học, hướng 

dẫn HS chuẩn bị đồ dùng và 

các điều kiện học trực tuyến. 

- GVCN, HS 

 

 IV. Phân công chuẩn bị 

STT ND công việc 
Bộ phận 

 thực hiện 

Lãnh đạo 

 phụ trách 

Thời gian 

 hoàn thành 

1 Xây dựng kế hoạch và 

chỉ đạo chung 

Đc  Ngọc Yến Đ/c Ngọc 

Yến 

Trước 

03/09/2021 

2 Hoàn thiện video  

Lễ khai giảng 

Đ/c Thư, Bình Đ/c Thư Trước 

05/09/2021 
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Gi¸m s¸t vµ theo dâi 

c«ng t¸c triÓn khai 

nhiÖm vô 

Đ/c Hoài Đ/c Ngọc 

Yến 

Trước 

05/09/2021 

4 Tạo background Lễ 

khai giảng 

Đ/c Công Đ/c Hoài Trước 

05/09/2021 

5 Chạy chữ cổng trường Đ/c Thắng Đ/c Ngọc 

Yến 

Trước 

05/09/2021 

6 Làm thông báo Kế 

hoạch khai giảng gửi 

PHHS và đăng web 

Đ/c Thắng Đ/c Ngọc 

Yến 

Trước 

05/09/2021 

7 Chuẩn bị quà tặng HS 

có HCKK (Có danh 

sách kèm theo) nhân 

dịp năm học mới 

Đ/c Thư, Bình, 

Mai, Hải Anh 

Đ/c Hoài Trước 

05/09/2021 

8 Chuyển quà cho HS có Đ/c Công, GV Đ/c Hoài Trước 
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HCKK chi đoàn 05/09/2021 

9 Chụp ảnh Đ/c Công Đ/c Hoài Trong thời gian 

tổ chức Lễ khai 

giảng 

10 Viết tin bài Đ/c Tô Dung Đ/c Hoài Trước 11h ngày 

05/09/2021 

11 Đăng tin bài lên web Đ/c Thắng Đ/c Yến Trước 12h ngày 

05/09/2021 

      

  Trªn ®©y lµ KÕ ho¹ch chuÈn bÞ lÔ khai gi¶ng n¨m häc 2021-2022 cña 

trêng THCS Thîng Thanh, ®Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ CB,GV,NV vµ HS cña trêng 

thùc hiÖn nghiªm tóc. 

 

N¬i nhËn: 

- Phßng GD&§T quËn Long Biªn (®Ó b/c). 

- CB-GV-NV(®Ó t/h). 

- Lu VP (01). 

                                HiÖu trëng 

      (Đã ký) 

                            Trần Thị Ngọc Yến 

  

 


