SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THỌ

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2020

Số:

/KH-NHT

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH
LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2020) VÀ
10 NĂM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
Thực hiện Hướng dẫn số 25/KH-LĐLĐ ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Ban Thường vụ
Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành
lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10;
Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong nữ CB,
GV, NV và người lao động với các nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam cùng những
đóng góp quan trọng của phụ nữ trong thời kỳ đổi mới; động viên nữ CB, GV, NV tích cực học
tập nâng cao trình độ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hăng hái thi đua dạy tốt, tích cực
thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; khẳng định vai trò phụ nữ
nói chung và nữ CB, GV, NV và người lao động trong ngành giáo dục nói riêng trong sự nghiệp
công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
2- Tăng cường việc tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của nữ CB, GV, NV và người lao
động, nhất là đối với nữ CB, GV, NV và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kịp
thời đề xuất với lãnh đạo có kế hoạch chăm lo cụ thể.
3- Các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ nữ
Việt Nam năm 2020 được tổ chức với hình thức và nội dung thiết thực, tiết kiệm.
II. NHỮNG NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:
1- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm ôn lại truyền thống đấu tranh của phụ nữ
Việt Nam, tuyên truyền về hình ảnh của người Phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung
hậu, đảm đang” qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, tuyên truyền
những gương phụ nữ có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng đất nước.
2- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước,
đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Kế hoạch chương trình:
- Tổ chức họp mặt, sinh hoạt và ôn lại truyền thống đấu tranh của phụ nữ Việt Nam, tuyên
truyền hình ảnh người phụ nữ Việt Nam anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, đảm đang, trung
hậu trong công cuộc xây dựng đất nước.
- Chúc mừng của Ban Giám Hiệu Nhà trường dành cho Công đoàn viên nữ nhân dịp kỷ
niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) và 10
năm Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2020).
- Tổ chức cuộc thi “Hát cho người phụ nữ tôi yêu” với sự tham gia của các Công đoàn viên
nam đại diện các tổ công đoàn dành tặng cho các Công đoàn viên nữ.
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- Tặng quà cho các CĐV nữ nhân dịp kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ
Việt Nam.
- Liên hoan họp mặt.
2. Hình thức tổ chức:
a. Thời gian thực hiện:
- Thời gian: 16g00, thứ ba, ngày 20/10/2020
- Địa điểm: Sảnh A
- Thành phần: toàn thể CBGV -NV của nhà trường.
b. Cuộc thi hát karoke “Hát cho người phụ nữ tôi yêu”:
- 8 đội: Tổ Toán; tổ Lý- Công nghệ; Liên quân tổ Hóa-Sinh-Tin học; tổ Anh; tổ Văn phòng;
Liên quân tổ Sử-Địa-GDCD; tổ TD- QP; tổ Ngữ văn.
- Cách thức: Mỗi đội cử 01 CĐV nam tham gia dự một bài hát về tình yêu, về người phụ
nữ, về tình yêu gia đình. Các đội đăng kí cho cô Thư TKHĐ trước ngày 15/10/2020 (tên bài hát
+ người trinh bày).
- Cơ cấu giải thưởng:
+ 01 giải nhất: 300.000 đồng.
+ 01 giải nhì: 2000.000 đồng.
+ 01 giải ba: 100.000 đồng.
- Thành phần Ban giám khảo:
+ Cô Trần Thục Anh- P. Hiệu trưởng Nhà trường.
+ Cô Đinh Thị Tuyết Hồng- Phó Bí thư Chi bộ.
+ Cô Trần Ngọc Phương-Trưởng Ban đại diện CMHS.
3. Ban tổ chức:
- Thầy Đỗ Đình Đảo: Hiệu trưởng
Trưởng ban
- Cô Trần Thục Anh: Phó Hiệu trưởng
Phó trưởng ban
- Thầy Dương Đình Ngọc Báu: Chủ tịch Công đoàn
Phó trưởng ban
- Cô Lâm Ngọc Minh Thư: Thư kí hội đồng
Ủy viên
- Thầy Vũ Tuấn Sơn: Trợ lý thanh niên
Ủy viên
4. Nội dung chương trình:
- Phát biểu mở đầu, ôn lại truyền thống ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
- Tặng hoa chúc mừng cho CBGV-NV nữ
- Cuộc thi hát karoke “Hát cho người phụ nữ tôi yêu” với sự tham gia của các Công đoàn
viên nam đại diện các tổ công đoàn dành tặng cho các Công đoàn viên nữ.
- Bốc thăm trúng thưởng: Mỗi CBG–NV nữ khi tham dự chương trình sẽ nhận 01 phiếu
rút thăm trúng thưởng (100% phiếu trúng với giá trị cao nhất là 1.000.000đ tiền mặt và thấp
nhất là 50.000đ), ngoài ra còn có những phần quà có giá trị khác khi tham gia chương trình.
5. Phân công thực hiện:
STT
1.
2.

NỘI DUNG CÔNG
VIỆC
Phát biểu chào mừng
Văn nghệ mở đầu

NGƯỜI PHỤ
TRÁCH
Thầy Đảo
BTC

THỜI GIAN
THỰC HIỆN
20/10/2020
20/10/2020

GHI CHÚ
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3.

Ban giám khảo cuộc thi
Karaoke

Cô Thục Anh, cô Tuyết
Hồng, chị Ngọc
Phương

20/10/2020

4.

Lập danh sách (đăng kí
tên bài hát + người trinh
bày)

Thầy Tuấn Sơn

Từ nay đến
15/10/2020

5.

In phông nền

Thầy Mộng Thu

6.

Treo phông nền
Làm hộp đựng phiếu + lá
phiếu rút thăm

Anh Lộc-bảo vệ

Từ nay đến
15/10/2020
16/10/2020

Thầy Ngọc Báu

19/10/2020

7.
8.

Phụ trách rút thăm

9.

Âm thanh

10. Chụp hình, quay phim
MC + kịch bản chương
trình
Phát quà cho CBGV-NV
12. nữ + rút thăm trúng
thưởng
Chuẩn bị bánh ngọt, trái
13. cây, nước suối, bàn ghế,
hoa trang trí

Thầy Ngọc Báu, Cô
Minh Thư
Thầy Hữu Đông
Thầy Hoàng Nghĩa,
thầy Quang Vinh

20/10/2020
20/10/2020
20/10/2020

Cô Minh Thư

Trước ngày
20/10/2020

Cô Phạm Thời

20/10/2020

Cô Thục Anh + Tổ
Văn phòng

20/10/2020

Cô Thu-Kế toán

Trước ngày
20/10/2020

11.

14. Đặt hoa

Để kế hoạch tổ chức Hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt
Nam (20/10/1930-20/10/2020) và kỷ niệm 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/201020/10/2020) được thực hiện đạt hiệu quả tích cực, đề nghị các thành viên BCH Công đoàn, các
tổ công đoàn phối hợp với Chi bộ, Ban Giám Hiệu Nhà trường triển khai thực hiện nội dung của
kế hoạch./.
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- BCHCĐ (để phối hợp thực hiện);
- Trợ lý Thanh niên;
- CBGV-NV (dán P.GV, niêm yết trang Web);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Đình Đảo
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