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Kính gửi: Trường THPT Đắk Mil 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Tờ trình số 94/TTr-THPT ngày 

04/4/2022 của trường THPT Đắk Mil về việc xin chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm 

40 năm thành lập trường, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương tổ chức các hoạt động gặp mặt, hội khóa và tổ chức Lễ 

kỷ niệm 40 năm thành lập trường như đề xuất của trường THPT Đắk Mil tại Tờ 

trình nêu trên.  

2. Để việc tổ chức các hoạt động gặp mặt, hội khóa và Lễ kỷ niệm thành 

công tốt đẹp, yêu cầu trường THPT Đắk Mil thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể các thế hệ học sinh và cha mẹ học sinh 

về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức các hoạt động gặp mặt, hội khóa và Lễ kỷ 

niệm 40 năm thành lập trường.  

- Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, Ban 

Đại diện cha mẹ học sinh trong công tác chuẩn bị để tổ chức các hoạt động gặp 

mặt, hội khóa và Lễ kỷ niệm được long trọng, tiết kiệm, thiết thực, an ninh, an 

toàn. 

- Việc tổ chức các hoạt động gặp mặt, hội khóa và Lễ kỷ niệm phải đảm bảo 

an toàn, đặc biệt là các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19.  

- Việc tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành trường lập phải thực hiện theo quy 

định tại Nghị định 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về quy định về 

ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa 

phương.  

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường THPT 

Đắk Mil nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng GDTrH-QLCL, TCCB-TC; 

- Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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