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Căn cứ Công văn số 1525/BGDĐT-CTHSSV ngày 29/3/2010 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca; Quyết
định số 25-QĐ/HĐĐTW ngày 10/8/2015 của Hội Đồng Đội Trung ương về
nghi thức và hướng dẫn thực hiện nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí
Minh; Hướng dẫn số 45-HD/HĐĐTW ngày 19/5/2014 của Hội Đồng Đội
Trung ương về việc tổ chức sinh hoạt liên đội dưới cờ, Hướng dẫn số 18HD/HĐĐ ngày 03/9/2014 của Hội Đồng đội tỉnh Lâm Đồng về tổ chức sinh
hoạt Liên Đội dưới cờ, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng hướng dẫn tổ chức
Lễ Chào cờ đầu tuần trong trường học như sau:
I. Mụ đí

, yêu ầu

1. Mục đích
a) Thể hiện tinh thần yêu nước tăng cường c c gi i ph p gi o dục truyền
thống, bồi dưỡng tư tưởng chính trị l ng tự hào dân tộc đạo đức trong s ng
ây dựng hoài o trong đội viên học sinh g p phần ph t triển đ t nước iệt
Nam hội chủ ngh a giàu mạnh
hội công ng dân chủ văn minh
b) Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật tự qu n r n luyện ph n đ u trở thành
con ngoan tr gi i Ch u ngoan B c Hồ trong toàn thể đội viên học sinh g p
phần ây dựng h nh nh người đội viên Đội TNT Hồ Chí Minh gương mẫu và
tập thể chi đội liên đội 3 tốt
2. Yêu cầu: Đ m b o nghiêm t c ỷ luật thiết thực, hiệu qu .
II. Thời gia , đối tượng
1. Thời gian: Lễ Chào cờ đư c tổ chức vào Thứ 2 hàng tuần
2 Đối tư ng tham gia:
- Tập thể C n ộ - Gi o viên - Công nhân viên nhà trường
- Toàn thể học sinh nhà trường.
- Cha m học sinh h ch mời nếu c
III. Hình thức tổ chứ v

g it ứ

ễ Chào cờ:

1 H nh thức tổ chức: C 3 h nh thức
a) H nh thức thứ nh t: Cờ đư c treo sẵn trên lễ đài hoặc trên cột cờ.
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b) Hình thức thứ hai: Cờ đư c đội viên cầm đứng trước đơn vị đội trống,
n đứng sau đội cờ, t t c đều quay mặt về đơn vị Đội viên giương cờ hi c
hiệu lệnh Chào cờ – Chào
c) Hình thức thứ a: Đội Nghi lễ thực hiện
hoặc thực hiện ài trống chào cờ

o cờ hi c h t Quốc ca

2 Nghi thức Lễ Chào cờ
2.1. Nghi thức Lễ Chào cờ c p tiểu học, trung học cơ sở
a) Tổ chức Chào cờ đầu tuần kết h p với sinh hoạt Liên Đội
- Sau hi c c tập thể c n ộ gi o viên công nhân viên nhà trường đội
viên học sinh h ch mời ổn định vị trí thực hiện diễn iến Lễ Chào cờ
- Dẫn chương tr nh Gi o viên hoặc đại diện Ban Chỉ huy Liên Đội điều
hành Lễ Chào cờ theo tr nh tự như sau:
+ Trân trọng kính mời các vị đại biểu thầy cô c ng toàn thể các bạn
chuẩn bị làm Lễ Chào cờ!
+ Đội Nghi lễ vào vị trí! nếu c đội nghi lễ tham gia Chào cờ
+ Nghiêm!
+ Chào cờ - Chào (Toàn trường chào cờ trên nền bài trống chào cờ)
+ Quốc ca (Toàn trường hát Quốc ca trên nền bài trống quốc ca)
+ Đội ca Toàn Liên Đội h t Đội ca trên nền bài trống đội ca)
+ Hô khẩu hiệu: Vì Tổ quốc Xã hội Chủ ngh a v lý tưởng của Bác Hồ v
đại - Sẵn sàng!
+ Trân trọng c m ơn c c đại biểu cùng toàn thể các bạn.
+ Đội nghi lễ về vị trí! nếu c đội nghi lễ tham gia Chào cờ
- ết th c nghi thức Lễ Chào cờ
b) Tổ chức Lễ Chào cờ đầu tuần không kết h p vời Sinh hoạt Liên Đội
- Sau hi c c tập thể c n ộ gi o viên công nhân viên nhà trường học
sinh h ch mời ổn định vị trí thực hiện diễn iến Lễ Chào cờ
- Dẫn chương tr nh Gi o viên hoặc đại diện Ban Chỉ huy Liên Đội điều
hành Lễ Chào cờ theo tr nh tự như sau:
+ Trân trọng kính mời các vị đại biểu thầy cô c ng toàn thể các bạn
chuẩn bị làm Lễ Chào cờ!
+ Đội Nghi lễ vào vị trí! nếu c đội nghi lễ tham gia Chào cờ
+ Nghiêm!
+ Chào cờ - Chào
+ Quốc ca Toàn trường hát Quốc ca)
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+ Trân trọng c m ơn c c đại biểu cùng toàn thể các bạn.
+ Đội Nghi lễ về vị trí! nếu c đội nghi lễ tham gia Chào cờ
- ết th c nghi thức Lễ Chào cờ
c) Tổ chức Lễ Chào cờ trong Sinh hoạt Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ
Chí Minh: Thực hiện như điểm a, mục 2.1
2.2. Nghi thức Lễ Chào cờ đối với c p trung học phổ thông: Thực hiện
như điểm b, mục 2.1
3. Một số lưu ý
- Nếu c c đơn vị c điều kiện sẽ sử dụng trống, kèn trong Lễ Chào cờ,
ngư c lại nếu hông c điều kiện c c đơn vị sử dụng nhạc nền không lời theo
quy định.
- Tùy tình hình thực tế c c đơn vị xây dựng nội dung chào cờ phù h p,
lồng ghép các nội dung về tuyên truyền, giáo dục học sinh.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu gặp h hăn đề nghị c c đơn vị
liên hệ về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Chính trị tư tưởng để đư c hướng
dẫn điện thoại 02633535768; email: phongcttt.solamdong@moet.edu.vn./.
Nơi nhận:
- h ng GDĐT c c huyện, thành phố;
- C c trường trực thuộc;
- Tỉnh Đoàn Lâm Đồng;
- Hội Đồng đội các huyện, thành phố;
- Lưu T CTTT
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