
1 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 ------------------- 

BIÊN BẢN 

HỌP BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU 

ĐANG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI 

 

Thời gian: Bắt đầu từ 17h ngày 13 tháng 04 năm 2011 

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 1, Khách sạn thể thao,đường Ngụy Như Kon tum, quận 

Thanh xuân, TP Hà Nội. 

Thành phần: Các đồng chí trong Ban liên lạc cựu học sinh Phan Đăng Lưu đang học tập và 

làm việc tại Hà Nội . Có mặt 18/25 . 

Chủ trì cuộc họp: Ông Phan Sĩ Minh 

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Viết Thu 

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP 

I. Ông Phan Sĩ Minh – Trưởng ban liên lạc báo cáo tình hình hoạt động của 

Ban liên lạc trong thời gian từ 20/3/2011 đến nay và dự kiến kế hoạch hoạt động 

trong thời gian tới. 

1. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban liên lạc trong thời gian từ 20/3/2011 đến nay 

Đã bầu được ban liên lạc lâm thời gồm 25 thành viên đại diện cho 23 khóa có mặt.Ban LL 

tạm thời phân công trách nhiệm như sau: 

- Ông  Phan Sĩ Minh - Trưởng ban, chịu trách nhiệm phụ trách chung . 

- Ông Nguyễn Viết Thu - Phó ban thường trực ,phụ trách tổ chức,hội viên. 

- Ông Phan Thế Hải – Phó ban,phụ trách truyền thông. 

- Bà Phan Thị Thu Hằng -  Phó, ban phụ trách tài chính. 
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 Ban liên lạc đã nhanh chóng tập hợp danh sách học sinh của trường qua các thế hệ, 

số lượng tập hợp bước đầu có 174 người. 

- Ngày 01/04/2011 Ông Phan Sĩ Minh- Trưởng Ban liên lạc đại diện cho ban đã có 

buổi về thăm và làm việc với lãnh đạo và tập thể hội đồng giáo viên trường THPT Phan 

Đăng Lưu để nắm bắt tình hình thực tế của trường và có kế hoạch cho cuộc vận động đóng 

góp xây dựng trường nhân dịp kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triền. 

- Trưởng, phó ban liên lạc đã có một số cuộc làm việc với các doanh nhân, các cựu 

học sinh Phan Đăng Lưu đang công tác trên địa bàn Hà Nội để tranh thủ ý kiến về hoạt 

động sắp tới.  

- Ban liên lạc đã tới thăm,động viên và ủng hộ giải bóng đá truyền tống của cựu học 

sinh THPT Phan Đăng Lưu tại Hà nội được tổ chức từ ngày 10/4 – 2/5 – 2011.  

- Trong thời gian qua hoạt động của Ban liên lạc đã được mọi người, đặc biệt là các 

tầng lớp cựu học sinh của trường ủng hộ và quan tâm. 

2. Trong thời gian tới Ban liên lạc cần tập trung một số công việc sau: 

- Tiếp tục cập nhật danh sách cựu học sinh THPT Phan Đăng Lưu tại Hà nội,chú 

trọng vào các khóa chưa có đại diện đợt đầu.Việc này giao cho ông Nguyễn Viết Thu – 

Phó ban đảm nhiệm.  Chia danh sách các khóa theo từng nhóm 3 khóa liền nhau và phân 

công các trưởng nhóm phụ trách để tiện liên lạc hơn.Các thành viên trong ban liên lạc 

được phân công kết nối, rà soát số cựu học sinh chưa có tên, gửi danh sách cho ông Thu 

trước ngày 30/04 để tập hợp chung. 

- Ông Nguyễn Viết Thu phối hợp với ông Phan Thế Hải  đăng tải các hoạt động của 

ban liên lạc lên trang Web của  trường : www.thptphandangluu.edu.com hoặc của đồng 

hương Yên thành: www. nguoiyenthanh.com để cung cấp thông tin đến mọi người. 

- Ban liên lạc dự kiến vận động đóng góp ủng hộ trường đủ để tôn tạo, nâng cấp 

công trình nhà truyền thống kịp khánh thành dịp hội trường cuối năm 2011. Nếu còn dư có 

thể dùng làm quỹ khuyến học và các hoạt động khác.Cuộc vận động nên được tiến hành 

sớm có thể tổng kết đợt đầu vào giữa tháng 5/2011.Các thành viên cần có phương án vận 

động linh hoạt và sáng tạo để động viên,khích lệ được nhiều người tham gia.Danh sách 

ủng hộ nên gửi sớm từng đợt cho chị Hằng phó ban để đăng tải liên tục lên các trang Web 

nêu trên giúp mọi người tiện theo dõi. 

http://www.thptphandangluu.edu.com/
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- Soạn thảo thư ngỏ kêu gọi ủng hộ và vinh danh những cá nhân đã có đóng góp vào 

quỹ  ủng hộ trường 

- Danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ , xây dựng trường sẽ được ghi vào sổ vàng. 

II. Thảo luận 

1. Ông Võ Huy Hoàng 

Nên dùng tiền quyên góp được lập thành quỹ học bổng để hàng năm trao cho học 

sinh có thành tích học tập tốt nhằm khích lệ các em học tập tốt hơn. 

2. Ông Phan Ngọc Thảo 

Nên dùng tiền quyên góp được đầu tư vào những công trình có tính chất vĩnh cửu 

hơn, lâu dài hơn  nhà truyền thống để mãi mãi các thế hệ học sinh đều thấy được giá trị và 

sự đóng góp của cựu học sinh THPT Phan Đăng Lưu tại Hà Nội đối với trường. 

3. Ông Đào Văn Thanh 

Ban liên lạc nên tập trung  vấn đề vào thời gian để chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành 

lập trường, nhà trường cần ở chúng ta điều gì? Nâng cấp nhà truyền thống là một trong các 

công trình chào mừng 50 năm thành lập trường nên trước mắt cần tập trung ủng hộ theo 

hướng đó. 

Các thành viên còn lại cũng đồng tình với ý kiến của ông Thanh. 

III. Kết luận: 

Ông Phan Sĩ Minh – Trưởng ban liên lạc 

Đánh giá cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm của các thành viên trong Ban liên lạc, 

mặc dù công việc bận rộn nhưng các đồng chí vẫn dành thời gian cho hoạt động của ban 

và  đã có những ý kiến hết sức trách nhiệm, tỏ rõ tinh thần tôn sư trọng đạo, tinh thần hiếu 

học và ý thức xây dựng quê hương, xây dựng trường. 

- Về vấn đề chọn công trình để đầu tư, ủng hộ trường: Thống nhất đầu tư nâng cấp 

công trình nhà truyền thống của trường, đó là công trình cần thiết cho hoạt động của 

trường và đáp ứng mong muốn của tập thể giáo viên và học sinh trong nhà trường. 

- Về công việc, tiến độ thời gian thực hiện: Thống nhất như kế hoạch đặt ra. 

- Danh sách tập thể và cá nhân ủng hộ gửi về chị Phan Thu Hằng theo dõi,cập nhật.. 



4 
 

Cuộc họp kết thúc vào 19h30 phút cùng ngày;100% thành viên có mặt trong cuộc 

họp nhất trí thông qua biên bản. 

Thư ký cuộc họp                                                        Chủ trì cuộc họp   

 

Ngyễn Viết Thu                                                              Phan Sĩ Minh                                                  


