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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Bắc Sơn 

 ( 01/12/1960 – 01/12/2020); đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và  

đón Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia  

  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua buổi Lễ kỷ niệm ôn lại chặng đường vẻ vang của nhà trường 

60 năm xây dựng và phát triển, giúp các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân 

viên và các em học sinh có niềm tin tưởng, phấn khởi, tự hào, nâng cao ý thức, 

trách  nhiệm phát huy truyền thống nhà trường, không ngừng phấn đấu thi đua 

dạy tốt, học tốt. 

- Ghi nhận, tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường. Giáo dục, rèn luyện ý thức đạo 

đức theo gương các thế hệ thầy cô giáo và các cựu học sinh trên các lĩnh vực xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tạo điều kiện để các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học 

sinh được gặp gỡ, giao lưu, tô đậm truyền thống tôn sư, trọng đạo, uống nước 

nhớ nguồn, góp phần xây dựng môi trường giáo dục tích cực cho thế hệ học sinh 

hôm nay. 

- Tạo sự ủng hộ vật chất và tinh thần của các thế hệ học sinh, các lực 

lượng xã hội tham gia công tác xã hội hoá giáo dục góp phần nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. 

- Tổng kết lại những bài học kinh nghiệm thành công và những hạn chế, 

giúp nhà trường có định hướng đúng đắn trong chặng đường tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động của Lễ kỷ niệm thu hút được sự tham gia tích cực của các 

thế hệ thầy giáo, cô giáo, các thế hệ học sinh và các cơ quan, ban, ngành trên địa 

bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Các hoạt động trong dịp kỷ niệm thể hiện một cách đầy đủ, sinh động, ý 

nghĩa về truyền thống nhà trường 60 năm qua và sức sống vươn lên của nhà 

trường trong giai đoạn hiện nay, tạo được không khí ấm áp, thân tình đối với 

thầy trò các thế hệ, đại biểu dự Lễ kỷ niệm; gây được ấn tượng tốt đẹp, có tác 

dụng giáo dục truyền thống cao. 
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- Lễ kỷ niệm được tổ chức ý nghĩa, long trọng, trang nghiêm, tiết kiệm, hiệu 

quả, đảm bảo an toàn.  

          II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN 

1. Thời gian ( Dự kiến): Ngày 14, 15/11/2020 ( Thứ Bảy, Chủ nhật) 

2. Địa điểm: Tại trường Trung học phổ thông Bắc Sơn (Khối phố Trần 

Phú, Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 

3. Thành phần (Chi tiết tại phần III) 

 III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

 Tuyên truyền về truyền thống 60 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 tháng 11/2020.  

1.4. Đơn vị thực hiện  

Trường THPT Bắc Sơn, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, Ủy ban nhân dân thị trấn Bắc Sơn. 

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT 

Bắc Sơn (1960-2020) 

2.1.Tổ chức Cắm trại 

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 14/11/2020 (Thứ Bảy) 

- Địa điểm: Sân trường THPT Bắc Sơn (Sân 2). 

- Đơn vị thực hiện: Trường THPT Bắc Sơn. 

2.2. Gặp mặt các thế hệ nhà giáo qua các thời kỳ (có maket kèm theo) 

- Thời gian: Ngày 15/11/2020 

+ Đón tiếp đại biểu: Từ 14 giờ 00 phút; 

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

- Địa điểm: Trường THPT Bắc Sơn. 
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- 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 Bắc Sơn; nguyên các đồng chí lãnh đạo, giáo viên công tác 

tại trường qua các thời kỳ. 

2.3. Chương trình “Giao lưu văn nghệ” chào mừng kỷ niệm 60 năm 

ngày ngày thành lập trường (01/12/1960 - 01/12/2020) (có maket kèm theo) 

- Thời gian: Từ 19 giờ 30 phút, ngày 14/11/2020; 

- Địa điểm: Sân trường THPT Bắc Sơn; 

- Đơn vị thực hiện: Trường THPT Bắc Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị thực hiện. 

2.2. Tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường THPT Bắc Sơn 

(có maket kèm theo) 

a) Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 15/11/2020. 

 b) Địa điểm: Sân trường THPT Bắc Sơn. 

c) Nội dung chương trình: 

- Từ 7h30’- 8h00’: Đón tiếp đại biểu; 

-Từ 8h00’- 8h30’: Văn nghệ chào mừng; 

- Từ 8h30’- 10h30’: 

+ Chào cờ; 

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua Chương trình buổi Lễ; 

+ Diễn văn kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Bắc Sơn; 

+ Phát biểu của đại biểu lãnh đạo tỉnh; 

+ Phát biểu của nguyên lãnh đạo đã từng công tác tại trường; 

+ 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; 

  + Bế mạc, đại biểu thăm quan phòng truyền thống, chụp ảnh lưu niệm. 
 

d) Thành phần 

- Tỉnh Lạng Sơn: 

+ Lãnh đạo UBND tỉnh; 

+ Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng, Ban cơ quan Sở 

GD&ĐT; 
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+ 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 thị trấn Bắc Sơn; Trung 

tâm GDND-GDTX huyện. 

+ 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). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

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

Tổ chức, tham gia vào các tiểu ban trong Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường 

THPT Bắc 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 60 năm thành lập trường 

THPT Bắc Sơn. 

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

- Hỗ trợ, bổ sung kinh phí cho trường THPT Bắc Sơn thực hiện tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập trường. 

2. Trường THPT Bắc Sơn 

- 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.  

- Chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện tổ chức cắm trại; Gặp mặt các thế 

hệ nhà giáo qua các thời kỳ; Chương trình “Giao lưu văn nghệ” chào mừng kỷ 

niệm 60 năm ngày thành lập trường và Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường. 
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- Chuẩn bị diễn văn kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Bắc Sơn 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 Bắc Sơn xây dựng 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 60 năm ngày thành 

lập trường THPT Bắc Sơn. 

- 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 Bắc Sơn 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 60 

năm thành lập trường THPT Bắc Sơn và đón nhận Huân chương lao động hạng 

Nhì, Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, 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 60 năm thành lập trường THPT Bắc Sơn trên Trang 

thông tin điện tử huyện. 

7. Phòng Nội vụ huyện Bắc Sơn 

 Phối hợp với trường THPT Bắc Sơn thực hiện công tác thi đua khen 

thưởng với tập thể nhà trường và cá nhân. 

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

- Phối hợp với trường THPT Bắc Sơn chuẩn bị âm thanh, ánh sáng; trang 

trí khánh tiết. 

- Đưa tin, bài tuyên truyền về buổi lễ và các hoạt động kỷ niệm 60 năm 

thành lập trường THPT Bắc Sơn và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì, 

Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Treo băng rôn, khẩu hiệu 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 11/2020. 
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- Hỗ trợ trường THPT Bắc Sơn xây dựng kịch bản chương trình văn nghệ 

tại Lễ kỷ niệm. 

9. Công an huyện  

 Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan xây dựng kế hoạch và 

chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, ATGT, PCCC trước và 

trong những ngày diễn ra Lễ kỷ niệm tại Trường Trung học phổ thông Bắc Sơn 

(Dự kiến từ ngày 14/11/2020 đến hết ngày 15/11/2020). 

10. 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 (14-

15/11/2020). Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại nơi diễn 

ra các hoạt động kỷ niệm. 

11. 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. 

12. Ủy ban nhân dân thị trấn Bắc Sơn 

- 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 Bắc Sơn. 

- Đoàn Thanh niên cộng sản HCM thị trấn Bắc Sơn: Thành lập đội Thanh 

niên tình nguyện, Thanh niên xung kích để phân luồng giao thông khu vực cổng 

trường và sắp xếp vị trí để xe của các đoàn khách trong các ngày diễn ra Lễ kỷ 

niệm. 

13. Huyện đoàn Bắc Sơn 

     Phối hợp với trường THPT Bắc Sơn tổ chức Chương trình Hội trại. Phối 

hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, trường THPT Bắc Sơn 

cử lực lượng tham gia tập luyện chương trình văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ 

niệm. 

     14. Đề nghị Trung tâm Viễn thông và Viettel huyện Bắc Sơn 

Hỗ trợ nhà trường thực hiện công tác tuyên truyền các hoạt động hướng 

về Lễ Kỷ niệm. 

15. Các thành phần khác 

Hội Cha mẹ học sinh, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm; các tổ chức, các 

cá nhân, các thế hệ học sinh của nhà trường,… Bằng các việc làm thiết thực, cụ 

thể hãy hướng về ngày Lễ trọng thể Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường 

THPT Bắc Sơn.   

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm  thành lập trường THPT 

Bắc sơn, đón nhận Huân Chương Lao động hạng Nhì và Bằng công nhận trường 
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học đạt chuẩn quốc gia. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân 

liên quan  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, Phòng Nội vụ, TT 

VH,TT&TT, CA huyện, Điện lực BS, TTYT 

huyện, Huyện đoàn, Trường THPT Bắc Sơn;  

- Trung tâm Viễn thông; 

- Viettel Bắc Sơn; 

- UBND thị trấn Bắc Sơn; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện;   

- Lưu: VT. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Dương Thị Thép 
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PHỤ LỤC 

1. Maket Chương trình: chiều 14/11/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ma két Chương trình: tối 14/11/2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

GẶP MẶT GIAO LƯU 
CÁC THẾ HỆ THẦY – TRÒ TRƯỜNG THPT BẮC SƠN 

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 

(01/12/1960 – 01/12/2020) 

 

 

 

 
Bắc Sơn, ngày 14 tháng 11 năm 2020 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH  

GIAO LƯU VĂN NGHỆ 
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 

 TRƯỜNG THPT BẮC SƠN 

(01/12/1960 – 01/12/2020) 

 

 

 
 

Bắc Sơn, ngày 14 tháng 11 năm 2020 
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3. Ma két chính Lễ kỷ niệm: sáng 15/11/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN – UBND HUYỆN BẮC SƠN 

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN 
 

 

LỄ KỶ NIỆM 
60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (01/12/1960 - 01/12/2020) 

38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2020) 

ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ  

VÀ BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA 

 

 

 

Bắc Sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2020 
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