
Phụ lục số 1: Chương trình Khai giảng theo phương án 1  

STT Nội dung Người thực hiện Ghi chú 

I Phần lễ (tối đa 60 phút) 

1 Chào cờ, hát Quốc ca Ban tổ chức  

2 Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu Ban tổ chức  

3 Đọc thư của Chủ tịch nước Mời lãnh huyện  

4 Diễn văn khai giảng năm học Hiệu trưởng Nhà trường  

5 Phát biểu của lãnh đạo tỉnh Mời lãnh đạo tỉnh  

6 Đánh trống khai trường Mời lãnh đạo tỉnh  

7 Trao học bổng (nếu có) Mời Lãnh đạo tỉnh  

8 
Đại diện học sinh nhận học bổng (nếu có) 

lên phát biểu 
Học sinh  

9 Lời cảm ơn của Nhà trường Hiệu trưởng Nhà trường  

II 
Phần hội: Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian tươi 

vui, sinh động 

 

 

Phụ lục số 2: Chương trình Khai giảng theo phương án 2 

STT Nội dung Người thực hiện Ghi chú 

 Lễ (tối đa 60 phút) 

1 Chào cờ, hát Quốc ca Ban tổ chức  

2 Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu Ban tổ chức  

3 Đọc thư của Chủ tịch nước Mời lãnh huyện  

4 Diễn văn khai giảng năm học Hiệu trưởng Nhà trường  

5 Phát biểu của lãnh đạo tỉnh Mời lãnh đạo tỉnh  

6 Đánh trống khai trường Mời lãnh đạo tỉnh 

Các trường 

không có 

lãnh đạo 

tỉnh dự thì 

mời Hiệu 

trưởng 

7 Trao học bổng (nếu có) Mời Lãnh đạo tỉnh  

8 Lời cảm ơn của Nhà trường Hiệu trưởng Nhà trường  

 

 



Phụ lục số 3: Chương trình Khai giảng theo phương án 3 

STT Nội dung Người thực hiện Ghi chú 

1 Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu Ban tổ chức  

2 
Đọc thư của Chủ tịch nước và đánh trống 

khai trường 
Mời lãnh đạo tỉnh  

Các trường 

không có 

lãnh đạo 

tỉnh dự thì 

mời lãnh 

đạo huyện 

3 Phát biểu của lãnh đạo tỉnh Mời lãnh đạo tỉnh  

4 Trao học bổng (nếu có) Mời Lãnh đạo tỉnh 

Mời các em 

học sinh 

trong danh 

sách ra sân 

trường nhận 

học bổng 

5 Lời cảm ơn của Nhà trường Hiệu trưởng Nhà trường  
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