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KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU 2022 

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn của Ban thường vụ Công đoàn ngành 

giáo dục tỉnh Quảng Ngãi năm học 2021-2022 và sự chỉ đạo của chi bộ, BGH nhà 

trường. Trên tình hình thực tế của đơn vị. BCHCĐ Trường xây dựng kế hoạch tổ 

chức Tết trung thu 2022, cụ thể như sau: 

1. Mục đích 

          - Nhằm đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham gia các hoạt động 

vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường thân thiện... 

         - Tổ chức các hoạt động tạo sân chơi giải trí, an toàn, lành mạnh, thân thiện, 

bình đẳng, thiết thực và bổ ích về ngày lễ hội truyền thống của thiếu nhi Việt Nam. 

Qua đó thể hiện sự quan tâm của Chi Bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TN đối 

với trẻ là con em CB, GV, NLĐ. 

2. Yêu cầu 

         - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

và thúc đẩy phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

       - Tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu tạo không khí vui tươi phấn khởi cho 

các cháu, đảm bảo an toàn, bổ ích, tiết kiệm, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thời gian: Từ 16 giờ 00 thứ 5 ngày 08 tháng 9 năm 2022.  

2. Địa điểm: Hội trường - Trường THPT số 1 Nghĩa Hành. 

3. Thành phần tham dự 

+ Đại biểu khách mời: Chi Bộ, Lãnh đạo đơn vị, Tổ trưởng công đoàn, Trưởng 

các Đoàn thể, phụ huynh có con tham dự. 

+ Các cháu đang học các cấp từ mầm non đến THPT là con của CB, GV, 

NV hiện công tác tại Trường THPT số 1 Nghĩa Hành. 

       4. Nội dung 

TT Nội dung công việc Người  thực hiện Ghi chú 

1 Ổn định tổ chức Đ/c Lợi  

2 Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu Dẫn chương trình  

3 Chương trình múa lân Đoàn lân  

4 Phát biểu của Chi bộ, BGH, CĐ Hiệu trưởng  

5 Tặng quà Trung thu, phát thưởng cho 

các cháu. 

Đ/c Lợi; Chi bộ; BGH; 

các Tổ trưởng công đoàn 

 

6 Liên hoan, Giao lưu văn nghệ Tất cả các thành viên  

7 Kết thúc Đ/c Tuấn  
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Phụ trách chung, Lập kế hoạch thực hiện: Đồng chí Chu Anh Tuấn.  

- Thống kê số lượng được khen thưởng, lập biểu mẫu chi tiền thưởng, tiền mua 

quà, tiền trang trí, tiền âm thanh, liên hệ với đội múa Lân: Đồng chí Nguyễn Thị Thu 

Sương. 

        - Chuẩn bị quà, bánh ngọt, nước uống, gói quà, phần thưởng cho các cháu: 

Gồm các thành viên Võ Thị Thanh Tuệ, Lê Thị Kim Anh, Võ Thị Hương Liên.         

 - Trang trí Hội trường: Đồng chí Huỳnh Văn Lợi, Minh Ngãi, Thượng Đào, 

Đoàn Sĩ Sơn, Cao Bá Quang, Lê Khánh Hội. Thời gian thực hiện từ 7h00 đến 10h00 

ngày 08/9/2022 tại Hội trường. 

- Phụ trách âm thanh, máy tính để kết nối mạng nhạc karaoke cho các cháu 

tham gia văn nghệ: Đồng chí Bùi Minh Phúc 

        - Dẫn chương trình: Liên hệ với Đoàn thanh niên để có 02 học sinh (01 nam, 

01 nữ) phối hợp thực hiện. 

 - Kính phí thực hiện: Chi theo chế độ hiện hành. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Tết trung thu 2022 cho các cháu là con của CB, 

GV, NV trong nhà trường năm học 2021-2022. Đề nghị các tập thể, cá nhân có liên 

quan thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc liên 

hệ với đ/c Tuấn để cùng phối hợp, giải quyết./.           

Nơi nhận:      
- Như trên;     

- Lưu CĐCS. 

 

 

      

   

 
 


