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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập  

Trường Trung học phổ thông Vũ Lễ (1999-2019)  
 

Thực hiện Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Ủy ban 

nhân dân huyện Bắc Sơn về việc thành lập ban tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành 

lập Trường Trung học phổ thông Vũ Lễ (1999 - 2019). 

Ban Tổ chức, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm 

thành lập Trường Trung học phổ thông Vũ Lễ, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Giáo dục truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển của nhà trường cho 

các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh, giữ gìn, phát huy những giá trị truyền 

thống tốt đẹp của nhà trường, nâng cao uy tín vị thế của nhà trường, góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. 

- Động viên, khích lệ tinh thần và quyết tâm phấn đấu của các thế hệ Thầy 

và Trò nhà trường trong những năm tiếp theo, từ đó đẩy mạnh phong trào "Dạy 

tốt, Học tốt" nâng cao chất lượng giáo dục. 

-  Xây dựng, gắn bó chặt chẽ mối quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội, 

gắn kết 20 năm thế hệ, chung tay xây dựng nhà trường. Tạo điều kiện để các thế 

hệ thầy, cô giáo và học sinh về thăm trường, giao lưu, gặp mặt, thắt chặt tình cảm 

giữa nhà trường, thầy cô và bạn bè. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm trang trọng, hiệu quả, chu đáo, thiết thực, tiết 

kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế, tránh phô trương hình thức, lãng phí. Các 

nội dung hoạt động phải mang tính giáo dục cao để buổi Lễ thực sự là ngày hội 

lớn của Thầy và Trò nhà trường. 

- Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các ngành, đơn vị liên quan chủ 

động triển khai thực hiện, đảm bảo các hoạt động kỷ niệm thành công tốt đẹp, tạo 

được không khí vui tươi, sôi nổi, phấn khởi trong các thế hệ cán bộ, giáo viên và 

học sinh; thu hút sự quan tâm hướng về trường dự Lễ kỷ niệm của các thế hệ cán 

bộ, giáo viên và học sinh.    

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Nội dung tuyên truyền 



 2 

 Tuyên truyền về truyền thống 20 năm thành lập và phát triển, về những 

thành tích và kết quả dạy và học của nhà trường, những đóng góp to lớn của nhà 

trường trong sự nghiệp phát triển chung của địa phương tới đông đảo các thế hệ 

cán bộ, giáo viên, học sinh và đông đảo Nhân dân đảm bảo thông tin được lan tỏa 

rộng khắp. 

1.2. Hình thức tuyên truyền  

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, Website 

của trường, Trang thông tin điện tử huyện, Đài truyền thanh - truyền hình của 

huyện; treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động. 

1.3. Thời gian tuyên truyền 

Thời gian tuyên truyền từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 

20/11/2019.  

1.4. Đơn vị thực hiện  

Trường THPT Vũ Lễ, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, 

Thể thao và Truyền thông huyện, Ủy ban nhân dân xã Vũ Lễ. 

2. Tổ chức hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Vũ Lễ 

(1999-2019) 

2.1. Tổ chức Cắm trại; trưng bày sản phẩm Khởi nghiệp của học sinh 

- Thời gian:  

Ngày 16/11/2019: 

+ Cắm trại, trưng bày sản phẩm khởi nghiệp: Từ 07 giờ 30 phút; 

+ Chấm trại, Sản phẩm thi khởi nghiệp: Từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 45 

phút. 

+ Đốt lửa hội trại: Từ 21 giờ 00 phút đến 21 giờ 30 phút. 

Ngày 17/11/2019:  

+ Tổng kết Hội trại: Từ 15 giờ 00 phút. 

- Địa điểm: Sân vận động TDTT trường THPT Vũ Lễ. 

- Đơn vị thực hiện: Trường THPT Vũ Lễ. 

2.2. Gặp mặt các thế hệ nhà giáo qua các thời kỳ 

- Thời gian: Ngày 16/11/2019 

+ Đón tiếp đại biểu: Từ 14 giờ 30 phút; 

+ Thời gian gặp mặt: Từ 15 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

- Địa điểm: Nhà Đa năng trường THPT Vũ Lễ. 

- Thành phần: Lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Thầy giáo, cô 

giáo trường THPT Vũ Lễ; nguyên các đồng chí lãnh đạo, giáo viên công tác tại 

trường qua các thời kỳ. 
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- Đơn vị thực hiện: Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường 

THPT Vũ Lễ (1999-2019); Ban Giám hiệu trường THPT Vũ Lễ. 

2.3. Tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 20 thành lập trường 

THPT Vũ Lễ 

- Thời gian: Từ 19 giờ 00 phút, ngày 16/11/2019; 

- Địa điểm: Khuôn viên trường THPT Vũ Lễ; 

- Đơn vị thực hiện: Trường THPT Vũ Lễ chủ trì, phối hợp với Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND xã Vũ Lễ thực hiện và mời một số 

trường học thuộc tỉnh Thái Nguyên tham gia. 

2.4. Tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Vũ Lễ 

Tiêu đề:  

LỄ  

KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT VŨ LỄ 

(1999 - 2019) 

Vũ Lễ, ngày 17  tháng 11 năm 2019 

a) Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 17/11/2019. 

 b) Địa điểm: Khuôn viên trường THPT Vũ Lễ. 

c) Nội dung chương trình: 

+ Đón tiếp đại biểu; 

+ Ổn định tổ chức; 

+ Văn nghệ chào mừng; 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

+ Diễn văn kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Vũ Lễ; 

+ Phóng sự về sự trưởng thành và phát triển của Trường THPT Vũ Lễ; 

+ Phát biểu của đại biểu lãnh đạo tỉnh; 

+ Phát biểu của cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu; 

+ Phát biểu của cựu học sinh cũ từng học tại trường; 

+ Phát biểu của đại diện giáo viên đang công tác tại trường; 

+ Phát biểu của lãnh đạo huyện; 

+ Công tác thi đua khen thưởng; 

+ Tặng hoa, tri ân các thế hệ lãnh đạo của Trường qua các thời kỳ; 

+ Kết thúc chương trình. 

d) Thành phần: Dự kiến khoảng 1.000 người tham dự. 

- Tỉnh Lạng Sơn: 

+ Lãnh đạo UBND tỉnh; 
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+ Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng, Ban cơ quan Sở GD&ĐT; 

+ Lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; Lãnh đạo trường Cao đẳng 

Sư phạm Lạng Sơn; 

+ Các trường THPT trong toàn tỉnh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên 1, 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên 2. 

- Huyện Bắc Sơn: 

+ Lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Bắc Sơn; 

+ Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các đơn vị 

lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Bắc Sơn; UBND các xã, thị trấn; các doanh 

nghiệp; các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn các xã thuộc vùng tuyển sinh 

của Trường THPT Vũ Lễ; 

+ Ban đại diện cha mẹ học sinh, chi hội trưởng phụ huynh các lớp. 

- Các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh 

+ Các thế hệ thầy cô giáo và học sinh của nhà trường trong xây dựng, phát 

triển và trưởng thành. 

+ Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường hiện tại. 

- Phóng viên:  Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng 

Sơn, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyển thông huyện (dự và đưa tin). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 

- Cử lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn cơ quan sở GD&ĐT tham gia 

vào Ban Tổ chức, tham gia vào các tiểu ban trong Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập 

trường THPT Vũ Lễ và đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Tham gia chỉ đạo, điều hành, họp và tư vấn cho Ban Tổ chức,  các tiểu 

ban để thực hiện tốt tiến độ chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường 

THPT Vũ Lễ. 

- Lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho nhà trường để kịp thời 

trao tặng tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường THPT Vũ Lễ. 

- Dự thảo bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại buổi Lễ kỷ niệm. 

- Hỗ trợ, bổ sung kinh phí cho trường THPT Vũ Lễ thực hiện tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập trường. 

2. Trường THPT Vũ Lễ 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình Lễ kỷ niệm; lập danh sách 

khách mời; ban hành giấy mời; thành lập các tiểu ban giúp việc, công tác hậu 

cần, tổ chức đón, tiếp khách, bố trí nơi ăn, nghỉ và các điều kiện khác phục vụ 

chương trình và các hoạt động kỷ niệm theo kế hoạch.  
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- Chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện tổ chức cắm trại; trưng bày sản 

phẩm Khởi nghiệp của học sinh; Gặp mặt các thế hệ nhà giáo qua các thời kỳ; 
Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 20 thành lập trường THPT Vũ Lễ và Lễ 

kỷ niệm 20 năm thành lập trường. 

- Chuẩn bị diễn văn kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT Vũ Lễ tại Lễ 

kỷ niệm.  

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với Trường Trung học phổ thông Vũ Lễ xây dựng kế hoạch, 

chương trình buổi Lễ và các nội dung trong buổi Lễ kỷ niệm.  

- Dự thảo bài phát biểu của Lãnh đạo huyện. 

- Tiếp đón đại biểu và làm công tác tổ chức chương trình trong buổi Lễ kỷ 

niệm. 

4. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Thẩm định nội dung các văn bản thực hiện kỷ niệm 20 năm ngày thành 

lập trường THPT Vũ Lễ. 

- Chỉ đạo bộ phận y tế kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian 

diễn ra các hoạt động kỷ niệm. 

- Phối hợp với Trường THPT Vũ Lễ chuẩn bị tốt các điều kiện và thực hiện 

tốt công tác đón tiếp đại biểu về dự Lễ kỷ niệm. 

5. Phòng Tài chính - Kế  hoạch  

Tham mưu cho UBND huyện bổ sung kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm và hướng dẫn sử dụng và thanh quyết toán theo quy định. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin  

Chỉ đạo công tác tuyên truyền về buổi lễ và các hoạt động kỷ niệm 20 năm 

thành lập trường THPT Vũ Lễ và đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lạng Sơn, tạo sự ủng hộ của nhân dân hướng về việc học tập từ đó hiểu và quan 

tâm đến công tác giáo dục. Đăng tải các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập 

trường THPT Vũ Lễ trên Trang thông tin điện tử huyện. 

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông  

- Phối hợp với trường THPT Vũ Lễ chuẩn bị âm thanh, ánh sáng; trang trí 

khánh tiết. 

- Đưa tin, bài tuyên truyền về buổi lễ và các hoạt động kỷ niệm 20 năm 

thành lập trường THPT Vũ Lễ  và đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lạng Sơn. Treo băng rôn, khẩu hiệu trên tuyến đường thuộc xã Vũ Lễ, trước 

cổng trường và khu vực từ đường QL1B vào trường; tuyên truyền, phát thanh lưu 

động trước các ngày diễn ra buổi Lễ trong tháng 11/2019. 

- Xây dựng phóng sự về sự trưởng thành, phát triển của trường THPT Vũ 

Lễ trong 20 năm (Phóng sự ảnh, tuyên truyền). 
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- Hỗ trợ trường THPT Vũ Lễ các tiết mục văn nghệ, xây dựng kịch bản các 

tiết mục văn nghệ tại Hội diễn văn nghệ chào mừng và tại Lễ kỷ niệm. 

8. Công an huyện  

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật 

tự, an toàn giao thông trước và trong những ngày diễn ra Lễ kỷ niệm tại Trường 

Trung học phổ thông Vũ Lễ. 

- Đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm tổ chức các hoạt động kỷ niệm. 

9. Trung tâm y tế huyện 

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho đại biểu, giáo viên, nhân 

viên và học sinh nhà trường trong quá trình diễn ra các hoạt động kỷ niệm (16-

17/11/2019). 

10. Điện lực Bắc Sơn 

Có phương án đảm bảo cung cấp điện (24/24h) phục vụ hoạt động Lễ Kỷ 

niệm tại các địa điểm và trong thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo kế 

hoạch. 

11. Ủy ban nhân dân xã Vũ Lễ 

- Phối hợp với các tổ chức trên địa bàn đảm bảo công tác an ninh trật tự, an 

toàn giao thông cho đại biểu về dự Lễ kỷ niệm trong những ngày diễn ra các hoạt 

động tại Trường Trung học phổ thông Vũ Lễ. 

- Tạo điều kiện trưng dụng hệ thống sân vận động xã làm chỗ để xe của các 

đoàn Đại biểu về dự các hoạt động kỷ niệm. 

- Đoàn Thanh niên cộng sản HCM xã Vũ Lễ: Thành lập đội Thanh niên 

tình nguyện, Thanh niên xung kích để phân luồng GTVT trên các tuyến đường,  

Quốc lộ 1B và sắp xếp vị trí để xe của các đoàn khách trong khu vực sân vận 

động trung tâm  xã Vũ Lễ trong các ngày diễn ra Lễ kỷ niệm. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường THPT 

Vũ Lễ. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 

này./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                
- Sở GD&ĐT; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị: Phòng GD-ĐT; Phòng TC-

KH, Phòng VH&TT, TT VH,TT&TT, CA huyện, 

Điện lực BS, TTYT huyện; Trường THPT Vũ Lễ,; 

- UBND xã Vũ Lễ; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện;   

- Lưu: VT. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Quốc Tuấn 
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