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THƯ MỜI HỌP 

 

Kính gửi:   Ban liên lạc cựu học sinh trường THPT Đan Phượng các lớp,     

                   các khóa (từ khoá 1 đến khoá 52) 
 

Trường Cấp III Đan Phượng trước đây, ngày nay là trường THPT Đan 

Phượng được thành lập vào mùa thu năm 1962 đến nay đã tròn 55 năm (1962 - 

2017). Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập trường dự kiến tổ chức vào ngày 12  

tháng 11 năm 2017. Đây là một ngày lễ trọng đại không chỉ đối với cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và học sinh trường THPT Đan Phượng hiện tại, mà còn là ngày lễ 

lớn đối với tất cả các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức và học sinh đã từng công 

tác, giảng dạy và học tập tại trường từ năm 1962 đến nay. 

Để Lễ kỷ niệm 55 năm của trường THPT Đan Phượng được thành công tốt 

đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người, BTC Lễ kỷ niệm xin trân trọng 

kính mời đại diện Ban liên lạc cựu học sinh trường THPT Đan Phượng các lớp, các 

khóa về dự họp để triển khai các công việc chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 55 năm thành 

lập trường. 

Nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 8h00 ngày 7/10/2017 (Thứ 7) 

2. Địa điểm: Phòng Hội đồng Trường THPT Đan Phượng. 

3. Thành phần:  

- Ban tổ chức Lễ kỷ niệm Trường THPT Đan Phượng (Chi ủy, BGH, Công 

đoàn, Đoàn TN, Tổ trưởng chuyên môn, Ban đại diện CMHS trường). 

- Đại diện Ban liên lạc cựu học sinh trường THPT Đan Phượng  các lớp, các 

khóa (từ khóa 1 đến khóa 52). 

4. Nội dung: 

1/ Văn nghệ chào mừng. 

2/ Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. 

3/ Báo cáo kế hoạch tổ chức Lễ kỉ niệm 55 năm thành lập trường. 

4/ Thông báo tình hình công việc chuẩn bị cho Lễ kỉ niệm. 

5/ Các ý kiến phát biểu của Thầy, Cô và cựu học sinh. 

6/ Bế mạc.  

Để BTC đón tiếp được chu đáo, các cựu học sinh về tham dự buổi họp vui 

lòng liên lạc trước ngày 6/10/2017 với BTC theo số ĐT: 0986583474 

Nhà trường kính mong toàn thể các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và 

các em khắc phục khó khăn, bố trí công việc về dự họp đầy đủ để cuộc họp được 

thành công tốt đẹp. 

Thư này thay cho giấy mời. BTC Lễ kỷ niệm Trường THPT Đan Phượng rất 

mong nhận được sự quan tâm của các quý vị và rất hân hạnh được đón tiếp. 
 

    Đan Phượng, ngày 29 tháng 9 năm 2017 
            BAN TỔ CHỨC 

 

 

 


