UBND TỈNH HẬU GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 19 /TM-SGDĐT
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THƯ MỜI
Dự khai giảng năm học 2017 - 2018
_________________
Kính gửi: ............................................................................
............................................................................
Nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với
sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhân dịp khai giảng năm học mới, Sở Giáo dục
và Đào tạo trân trọng kính mời quí lãnh đạo sắp xếp thời gian và công việc
đến dự khai giảng năm học 2017 - 2018 tại các điểm trường với thời gian,
địa điểm cụ thể như sau:
- Thời gian: 7 giờ, ngày 05 tháng 9 năm 2017.
- Địa điểm:
1. Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang: dự tại Trường THPT Vĩnh
Tường, huyện Vị Thủy (Hiệu trưởng: Nguyễn Quốc Sở, DĐ:
0916.348.084).
2. Đồng chí Trương Thanh Bình, Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân
dân tỉnh: dự tại Trường TH Nguyễn Trung Trực, thành phố Vị Thanh (Hiệu
trưởng: Lê Thanh Cần, DĐ: 0977.633.593).
3. Đồng chí Đặng Cao Trí, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng
nhân dân tỉnh: dự tại Trường THCS Hoàng Diệu, thành phố Vị Thanh (Hiệu
trưởng: Trịnh Anh Tuấn, DĐ: 0919.934.205).
4. Đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: dự
tại Trường PTDTNT HimLam, huyện Châu Thành A (Hiệu trưởng: Nguyễn Văn
Tấn, DĐ: 0913.898.099).
5. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thanh, Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND
tỉnh: dự tại Trường THCS Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp (Hiệu trưởng:
Nguyễn Thanh Tòng, DĐ: 0918.421.444).
6. Đồng chí Đoàn Quốc Thật, Chánh văn phòng HĐND tỉnh: dự tại
Trường Tiểu học Lương Nghĩa 2, huyện Long Mỹ (Hiệu trưởng:Võ Hữu Thi ,
DĐ:01299.109.994).

(Đính kèm Chương trình Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 để quí
lãnh đạo tham khảo. Riêng Thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân dịp khai
giảng năm học mới, khi có Thư chúc mừng, Sở GD&ĐT sẽ chuyển đến quí
lãnh đạo sau)
Rất mong các đồng chí sắp xếp đến dự Lễ khai giảng năm học 2017 2018 theo thời gian nêu trên.
* Ghi chú:
- Trang phục: nam thắt caravat, nữ mặc áo dài.
- Các phần quà tặng cho học sinh nghèo, học sinh diện chính sách
(nếu có) vui lòng liên hệ gửi trước cho trường để trường có sự chuẩn bị.
Thông tin chi tiết xin liên hệ Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo,
điện thoại số 0293.3876.267 hoặc đồng chí Võ Thanh Mộng, Chánh Văn phòng
Sở Giáo dục và Đào tạo, di động: 0919.114.155./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.P8
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CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 - 2018
TẠI CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRONG TỈNH HẬU GIANG
(Khai giảng đồng loạt lúc 7 giờ ngày 05/9/2017)
I. Nghi thức:
1. Đón học sinh đầu cấp;
2. Văn nghệ chào mừng năm học mới (nếu có)
3. Chào cờ;
4. Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu.
II. Nội dung:
1. Đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường.
2. Diễn văn khai giảng năm học mới của Hiệu trưởng nhà trường (báo
cáo tóm tắt, ngắn gọn thành tích nhà trường năm học qua và phương hướng,
nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu và các phong trào thi đua mũi nhọn của năm học
2017 - 2018).
3. Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh
diện chính sách.
4. Hiệu trưởng phát biểu tuyên bố khai giảng năm học mới và mời lãnh
đạo đánh trống khai giảng.
5. Đánh trống báo hiệu chính thức khai giảng năm học mới.
III. Bế mạc:
Đáp từ bế mạc của Ban tổ chức, sau đó tùy vào tình hình và điều kiện
thực tế, các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, các trò
chơi dân gian nhằm tạo không khí vui tươi nhân dịp đầu năm học mới./.
* Lưu ý:
- Trước khi buổi lễ diễn ra, Hiệu trưởng mời các đồng chí lãnh đạo các
cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở ngành, đoàn thể có buổi họp ngắn để thống
nhất Chương trình buổi lễ.
- Kết thúc buổi lễ, tùy vào điều kiện thực tế của từng trường, sẽ tổ
chức tọa đàm với thành phần là đại diện lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính
quyền, các sở ngành, đoàn thể, đại diện phụ huynh học sinh và toàn thể Hội đồng
Sư phạm của trường.
- Cân đối và sắp xếp thời gian tổ chức buổi lễ khai giảng một cách hợp
lý, đầy đủ nội dung nhưng không vượt quá 70 phút.

