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Mẫu kịch bản 8/3 

A. Chương trình văn nghệ chào mừng: 

Đã đến giờ làm việc ban tổ chức xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể các 

đồng chí có mặt trong buổi kỉ niệm ngày hôm nay về hội trường ổn định tổ chức để 

chúng ta tiến hành làm việc. 

Để không khí buổi lễ kỉ niệm hôm nay thêm tưng bừng phấn khởi, xin mời quý vị 

đại biểu cùng toàn thể các đồng chí cùng thưởng thức một số tiết mục văn nghệ do 

các đồng chí đến từ……. trình bày. 

Mở đầu chương trình là ca khúc: Cô gái mở đường do các đồng chí nam trong cơ 

quan/ tổ chức trình bày. 

Để tiếp nối không khí sôi nổi của chương trình văn nghệ ngày hôm nay, tôi xin giới 

thiệu đến các đồng chí một nghệ sĩ với ca khúc…… Xin kính mời các đồng chí 

cùng thưởng thức. 

Và để kết thúc chương trình văn nghệ chào mừng ngày quốc tế phụ nữ hôm nay , 

tôi xin giới thiệu đồng chí ….. cùng góp vui cho chương trình với ca khúc……. 

Xin kính mời đồng chí. 

B. Công tác tổ chức: 

-Kính thưa các đồng chí/ quý vị đại biểu, vừa qua chúng ta đã được thưởng thức 

một số tiết mục văn nghệ đặc sắc của một số đồng chí trong đội văn nghệ chào 

mừng kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 của cơ quan ta. 

– Kính thưa các đồng chí /quý vị đại biểu 

Trong không khí vui tươi phấn khởi của cả nước đón xuân Đinh Dậu, chào mừng 

kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, kỉ niệm 107 năm ngày 

quốc tế phụ nữ. Được sự nhất trí của chi bộ, cùng toàn thể ban ngành. Hôm nay 

đơn vị  ….. phối hợp tổ chức lễ kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 nhằm tôn vinh giá 

trị của người phụ nữ, ôn lại những kỉ niệm hào hùng mà một nửa thế giới đã làm 

nên trong lịch sử, củng cố và ủng hộ tinh thần họ nhiều hơn nữa trong tương lai. 

Đến dự với buổi lễ ngày hôm nay, xin được giới thiệu 

– Về phía đại biểu đại diện cho ……………. 
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Xin trân trọng giới thiệu: 

Ông (bà) :……………………………………………………… Đề nghị hội trường 

chúng ta nhiệt liệt chào mừng. 

– Về phía …………….. Xin trân trọng giới thiệu: 

– Đ/c: …………………………………………………… 

- Đ/c: …………………………………………………… Cùng toàn thể các đồng 

chí có mặt trong buổi lễ kỉ niệm ngày hôm nay. Một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt 

liệt chào mừng. 

Thay mặt ban tổ chức tôi xin thông qua chương trình làm việc buổi lễ: 

1. Phát biểu khai mạc lễ kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 

2. Ôn lại lịch sử ngày quốc tế phụ nữ và ghi nhận những đóng góp của chị em phụ 

nữ của đơn vị ….. trong năm qua. 

3. Đại diện lãnh đạo phát biểu. 

4. Chương trình thi văn nghệ giữa các tổ chức công đoàn.(Nếu đơn vị có nhiều 

đoàn thể) 

5. Tọa đàm và giao lưu văn nghệ giữa các đồng chí trong đơn vị và đại biểu 

6. Phát biểu bế mạc lễ kỷ niệm 
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