
 

CHƯƠNG TRÌNH 

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2021 - 2022 

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

 

1. Thời gian: từ 07h30 đến 08h30 ngày 05/9/2021 (Chủ Nhật). 

2. Địa điểm:  

Trường Trung học cơ sở Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm (số 26 phố Hàng 

Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

3. Số lượng, thành phần đại biểu:  

- Số lượng: 100 đại biểu (trong đó có 50 đại biểu là học sinh các cấp tiểu 

học, THCS, THPT, GDTX); 

- Thành phần: Mời Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bí thư thứ nhất 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy 

ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Đại biểu ngành Giáo dục và Đào tạo 

Hà Nội, một số Sở, ban ngành liên quan, quận Hoàn Kiếm và học sinh, cán bộ, 

giáo viên có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế 2021. 

4. Hình thức thực hiện:  

Chương trình được truyền hình trực tiếp, phát trên sóng truyền hình kênh 

H1, H2, sóng phát thanh FM… của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. 

5. Nội dung chương trình: 

TT Nội dung Thực hiện 

1 02 tiết mục văn nghệ chào mừng 
Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị, 

MC phối hợp 

2 Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 
MC Đài Phát thanh và Truyền 

hình Hà Nội 

3 Phóng sự: Nhìn lại kết quả năm học 2020-2021 Đài Phát thanh và Truyền hình  

4 

Đọc Thư của Chủ tịch Nước gửi ngành Giáo dục 

và Đào tạo nhân dịp Khai giảng năm học mới 

2021-2022 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Hà Nội  

5 
Đồng chí Bí thư Thành ủy tặng hoa chúc mừng 

ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

Trân trọng kính mời đồng chí Bí 

thư Thành ủy Hà Nội (Mời Ban 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Chủ tịch Công đoàn ngành 

Giáo dục Hà Nội lên nhận) 

6 

- Phát biểu chào mừng năm học mới, động viên 

thầy và trò ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội  

- Đánh trống Khai giảng năm học mới 

Trân trọng kính mời đồng chí Chủ 

tịch UBND thành phố Hà Nội 



2 

 

 

 

TT Nội dung Thực hiện 

7 
Phóng sự: Học sinh trong các khu cách ly, phong 

toả tham dự Lễ Khai giảng trực tuyến 
Đài Phát thanh và Truyền hình  

8 

Phóng sự: Chùm phỏng vấn tâm tư nguyện vọng 

của học sinh, phụ huynh, thầy cô giáo khi bước 

vào 1 năm học mới trong giai đoạn đặc biệt  

Đài Phát thanh và Truyền hình  

9 Đại diện học sinh phát biểu 
Học sinh tiêu biểu thuộc quận 

Hoàn Kiếm 

10 01 tiết mục văn nghệ 
Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị, 

MC phối hợp 

11 

Trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND Thành 

phố cho học sinh, cán bộ, giáo viên có thành tích 

xuất sắc trong các kỳ thi Olympic năm 2021 

 

- Đợt 01: học sinh giành huy chương Olympic 

(Học sinh lùi xuống, ở lại sân khấu) 

- Đợt 02: Cán bộ, giáo viên bồi dưỡng đội tuyển 

(Cán bộ, giáo viên lùi xuống, ở lại sân khấu) 

MC giới thiệu thành tích học sinh, 

cán bộ, giáo viên được khen 

thưởng 

Trân trọng kính mời đồng chí Bí 

thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí 

Chủ tịch UBND Thành phố, Lãnh 

đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo trao 

Bằng khen, tặng hoa, tặng quà 

12 

Tặng Máy tính cho học sinh khó khăn trên địa bàn 

Thành phố và phát động tiếp tục đẩy mạnh phong 

trào “Máy tính cho em” của ngành Giáo dục và 

Đào tạo Hà Nội 

Đại diện Ban Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Chủ tịch Công 

đoàn Giáo dục Hà Nội; Mời 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo Ba Vì và 04 học sinh (đại diện) 

13 Pháo điện Đơn vị tổ chức sự kiện 

14 Kết thúc phần Lễ Khai giảng 
MC Đài Phát thanh và Truyền 

hình Hà Nội 

15 

MC: Trân trọng kính mời các đồng chí Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thành 

phố thăm các phòng học trực tuyến tại Trường Trung học cơ sở Trưng Vương: có giáo 

viên chủ nhiệm đang trao đổi trực tuyến cùng học sinh tại nhà về các nội dung chuẩn 

bị cho năm học mới. 

 


