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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

TRƯỜNG THỰC HÀNH SP  
 

Số:  28/KH- THSP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                         Uông Bí, ngày 8 tháng 9 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Vui Tết Trung thu năm 2022 

 

 

       Căn cứ công văn số 869/PGDĐT về việc “Tổ chức các hoạt động Tết Trung 

thu năm 2022” ngày 29/8/2022 của Phòng GD&ĐT thành phố Uông Bí ngày, 

trường Thực hành Sư phạm xây dựng kế hoạch tổ chức tết Trung thu cho học 

sinh toàn trường, cụ thể:  

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

 1. Giáo dục nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thiếu niên, 

nhi đồng, góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, vui tươi, phấn khởi 

cho các em nhân dịp Tết Trung thu; động viên các em thi đua bước vào năm học 

mới, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ. 

 2. Nâng cao ý thức trách nhiệm, huy động mọi lực lượng, thu hút sự tham 

gia của các cấp, các ngành, của toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc 

và giáo dục trẻ em, tạo cơ hội cho học sinh tham gia, rèn kĩ năng sống, bồi 

dưỡng tình cảm, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam.   

 3. Chương trình Tết trung thu cho thiếu nhi phải đảm bảo an toàn, vui 

tươi, bổ ích và tiết kiệm, đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dich 

bệnh Covid- 19 theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid -

19 các cấp. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

- Khối Mẫu giáo: 8h30 đến 10h00 ngày 9/9/2022 (Tức 14/8 Âm lịch), tại 

sân Nhà học khối Mẫu giáo trường THSP  

- Khối TH Từ 14h00 – 16h30 ngày 9/9/2022 (Tức 14/8 Âm lịch), tại sân 

Khối TH trường THSP  

- Khối THCS: Tiết cuối thứ 6 ngày 9/9/2022 (Tức 14/8 Âm lịch) tại lớp học.  

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC: 

1. Nội dung:  

Khối Mẫu giáo, Tiểu học: Xây dựng kịch bản tổ chức các hoạt động vui 

chơi, phá cỗ đúng quy định (có phụ thực hiện chi tiết riêng)  

Khối THCS (Tại các lớp học):  

 - Tổ chức văn nghệ (tổ chức trò chơi, hội thi, hái hoa dân chủ, câu lạc 

bộ....) theo chủ đề về Tết trung thu 

 - Tổ chức phá cỗ tại lớp học.  
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 2. Hình thức  

  Trang trí tạo không khí ngày tết Trung thu: đẹp mắt, tiết kiệm, an toàn 

(tạo điều kiện cho học sinh tự trang trí tổ chức tết trung thu của lớp, kết hợp rèn 

kĩ năng sống cho học sinh).  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Trường Thực hành Sư phạm phối hợp với Công đoàn, đoàn thanh niên 

trường Đại học Hạ Long, Cha mẹ học sinh, TPT Đội xây dựng chương trình, 

triển khai đến Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm lớp.  

- Tổng phụ trách Đội căn cứ kế hoạch xây dựng các phụ lục hoạt động của 

từng nội dung, hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm các lớp tổ chức tốt lễ hội. 

- Các đồng chí Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn 

học sinh thực hiện.  

- Kinh phí tổ chức: Thực hiện theo công tác XHH giáo dục (BCH Công 

đoàn trường THSP phối hợp BĐD hội cha mẹ HS nhà trường chuẩn bị quà trung 

thu cho học sinh toàn trường).  

- Quá trình tổ chức, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-

19 theo quy định.   

          
 

Nơi nhận:  HIỆU TRƯỞNG 
- Lãnh đạo trường ĐHHL (b/c) 

- BĐD Hội cha mẹ HS (t/h) 
  

- TCM, TPT, GV toàn đơn vị (t/h)    

- Lưu: VT                 

 

 

  

Trần Thị Lan Hương 
 


