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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v hướng dẫn tổ chức hoạt động
kỷ niệm và một số nội dung
về nghi thức, khánh tiết

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 178/HD-VHCS ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Cục
Văn hóa cơ sở về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm và một số nội dung
về nghi lễ, khánh tiết, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung sau:
1. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, an
toàn, tiết kiệm, không phô trương, không hình thức, tuân thủ đúng quy
định tại các văn bản:
- Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ
quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen
thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.
- Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính
phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ,
ngành, địa phương.
2. Thực hiện Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018
của Chính phủ, lưu ý một số nội dung sau:
- Chỉ tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn. Trong các năm khác, không tổ
chức lễ kỷ niệm, chỉ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua, hội
thảo, tọa đàm và các hoạt động thiết thực khác để kỷ niệm.
- Không tổ chức tiệc chiêu đãi, tặng quà kỷ niệm.
3. Về Nghi thức, khánh tiết tại các buổi lễ
a) Nghi thức tổ chức lễ kỷ niệm được tiến hành theo trình tự sau:
Thông báo chương trình lễ kỷ niệm;
Lễ chào cờ, đại biểu dự lễ hát Quốc ca;
Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời theo thứ tự sau:
- Giới thiệu đích danh đại biểu cấp trên đến tham dự lễ kỷ niệm;
- Giới thiệu đại diện tên cơ quan, đơn vị hoặc nhóm chức danh được mời;
- Giới thiệu đích danh chức danh cao nhất (đương nhiệm) của người đứng
đầu đơn vị chủ trì tổ chức lễ kỷ niệm;

- Khi được giới thiệu, đại biểu có chức danh cao nhất đứng lên, cúi chào
(các đại biểu dự lễ kỷ niệm vỗ tay).
Diễn văn kỷ niệm;
Công bố quyết định khen thưởng, trao thưởng (nếu có);
Phát biểu của đại biểu cấp trên (nếu có);
Phát biểu đáp từ của người đứng đầu đơn vị chủ trì tổ chức lễ kỷ niệm;
Tuyên bố kết thúc buổi lễ.
Việc điều hành phần nghi thức phải do Ban Tổ chức lễ kỷ niệm thực hiện.
b) Khánh tiết, trang trí lễ kỷ niệm
Lễ kỷ niệm được tổ chức trong hội trường hoặc ngoài trời.
* Tổ chức trong hội trường (theo hướng từ dưới nhìn lên lễ đài)
- Treo Đảng kỳ và Quốc kỳ về phía bên trái của lễ đài; Đảng kỳ ở bên trái,
Quốc kỳ ở bên phải;
- Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trên bục cao phía dưới giữa
Đảng kỳ và Quốc kỳ. Trường hợp cờ được treo trên cột thì tượng Chủ tịch Hồ
Chí Minh được đặt chếch phía trước bên phải cột cờ;
- Tiêu đề buổi lễ được thể hiện bằng kiểu chữ chân phương, in hoa, đứng
trên nền phông về phía bên phải lễ đài. Địa danh và ngày, tháng, năm tổ chức lễ
kỷ niệm được thể hiện bằng chữ in thường, nghiêng, ở hàng cuối cùng phía dưới
tiêu đề lễ kỷ niệm.
Trường hợp có nội dung trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua hoặc hình
thức khen thưởng phải ghi đầy đủ danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng
cao nhất được đón nhận;
- Bục phát biểu được đặt ở vị trí 1/3 chiều ngang của Lễ đài tính từ bên
phải sang trái.
* Tổ chức ngoài trời
- Lễ kỷ niệm ngoài trời được tổ chức tại quảng trường, sân vận động hoặc
một địa điểm trang trọng khác do Ban Tổ chức quyết định;
- Lễ đài được thiết kế vững chắc, trang trí tương tự như tổ chức trong hội
trường. Trường hợp trước lễ đài đã có cột cờ thì Quốc kỳ được treo trên cột cờ
và không treo Quốc kỳ trên lễ đài.
c) Trang phục của người tham dự lễ kỷ niệm
- Trang phục của thành viên Ban Tổ chức, đại biểu, khách mời và khối
quần chúng dự lễ lịch sự, phù hợp, theo quy định của Ban Tổ chức.
- Khuyến khích khách mời, đại biểu và quần chúng dự lễ mặc trang phục
dân tộc, trang phục ngành; áo dài truyền thống đối với nữ;
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- Khuyến khích khách mời, đại biểu và quần chúng dự lễ đeo huân
chương, huy chương.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện
Công văn này./.
(Đính kèm Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ; Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của
Chính phủ)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT.
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