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 XÃ ĐOÀN KẾT
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /KH-UBND Đoàn Kết, ngày 03 tháng 11 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982-20/11/2022)

Thực hiện Nghị quyết số 40-NQ/ĐU ngày 27 tháng 10 năm 2022 của 
BCH Đảng bộ xã Đoàn Kết về việc tổ chức các động động chào mừng kỷ niệm 
40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022);

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương. Uỷ ban nhân dân xã Đoàn Kết 
xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 
giáo Việt Nam (20/11/201982-20/11/2022), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tri ân, tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo 
trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo; bồi dưỡng và nêu cao lòng tự 
hào, yêu ngành, yêu nghề cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo 
dục; nâng cao vai trò, trách nhiệm và khẳng định sự đóng góp to lớn của đội ngũ 
nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; động viên, khích lệ các nhà giáo 
vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao. 

- Thông qua các hoạt động chào mừng nhằm giáo dục truyền thống “Tôn 
sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn”; là dịp để xã hội và các thế hệ học sinh 
tri ân, tôn vinh các thầy giáo, cô giáo và những người làm công tác giáo dục. 

- Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các nhân tố mới; các tập thể, cá nhân 
điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, 
nhân viên và học sinh; tạo bước chuyển biến về nhận thức nhằm nâng cao chất 
lượng phong trào thi đua yêu nước của ngành giáo dục trong giai đoạn mới.

2. Yêu cầu

- Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng với nhiều nội dung, hình thức 
phong phú, có ý nghĩa giáo dục, mang lại hiệu ứng, sự lan tỏa xã hội, tạo ấn 
tượng sâu sắc cho mỗi cán bộ, nhà giáo, học sinh và nhân dân. 

- Các hoạt động được triển khai đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, an toàn 
tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên và học sinh; quá trình tổ chức các hoạt động phải 
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thực chất, hiệu quả gắn với thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Các hoạt động chung 

1.1. Tổ chức tuyền truyền về lịch sử và ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20/11; truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” của nhân 
dân Việt Nam; tuyên truyền, nêu gương các điển hình tiên tiến trong các cuộc 
vận động, các phong trào thi đua của ngành; tuyên truyền về những tấm gương 
nhà giáo tiêu biểu, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người” của ngành giáo dục xã 
nhà. 

1.2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; phong trào 
“Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; cuộc vận động “Mỗi 
thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; cuộc vận 
động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”. Động viên đội ngũ 
nhà giáo khắc phục khó khăn, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện, 
nâng cao năng lực chuyên môn, ứng xử sư phạm, phẩm chất đạo đức nhà giáo; 
tăng cường kỷ cương nền nếp trong các nhà trường, quyết tâm thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023. 

1.3. Tổ chức các hoạt động, gặp mặt các thế hệ CBGV đó từng công tác 
tại trường; tổ chức các hoạt động thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thao giảng, báo cáo 
chuyên đề, làm đồ dùng dạy học, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể 
dục thể thao trong đội ngũ nhà giáo và học sinh; thăm hỏi các nhà giáo có hoàn 
cảnh khó khăn; tổ chức gặp mặt, tri ân các thế hệ nhà giáo làm việc tại trường 
qua các thời kỳ,… tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ quản lý, giáo 
viên và học sinh.

2. Hoạt động cụ thể 

Phối hợp tổ chức “Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 
(20/11/1982-20/11/2022)”, kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian: 1/2 ngày, từ 7 giờ 30 phút, ngày 19/11/2022

- Địa điểm: Tại Nhà văn hóa trung tâm xã Đoàn Kết

- Thành phần

+ Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, lãnh đạo và công chức 
UBND xã, trưởng các ban ngành đoàn thể;

+ Cán bộ và hội viên Hội Cựu giáo chức xã;

+ Cán bộ, giáo viên trường THCS, Tiểu học, Mầm non xã.
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+ Bí thư Chi bộ, trưởng thôn.

- Nội dung Lễ kỷ niệm

+ Văn nghệ chào mừng (3 trường);

+ Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Tặng hoa chúc mừng;

+ Diễn văn kỷ niệm ngày 20/11;

+ Phát biểu cảm tưởng của các nhà giáo;

+ Phát biểu tri ân của Lãnh đạo địa phương;

+ Bế mạc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban giám hiệu các Trường học 

 - Tham mưu Đảng uỷ, HĐND, UBND xã tuyên truyền trong cán bộ, nhân 
dân trên địa bàn về truyền thống “Tôn sư trọng đạo” để toàn dân bày tỏ lòng biết 
ơn, tri ân đối với các thế hệ nhà giáo.

- Tổ chức luyện tập các tiết mục văn nghệ (mỗi trường 4 tiết mục) với nội 
dung ca ngợi thầy cô, quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ …

Giao đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt - Hiệu trưởng trường Tiểu học cử giáo 
viên dẫn chương trình, tổng hợp và duyệt văn nghệ của các trường phục vụ buổi 
Lễ.

- Chuẩn bị các ý kiến tham luận phát biểu cảm tưởng (THCS 01 ý kiến, 
Mầm non 01 ý kiến)

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết của đơn vị mình để chào mừng kỷ 
niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

2. Văn phòng HĐND-UBND xã

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, các văn bản, giấy mời phục vụ Lễ kỷ 
niệm.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, hội trường, hoa tươi trang trí Lễ kỷ niệm.

- Làm công tác tổ chức buổi Lễ.

3. Công chức phụ trách Văn hóa-Xã hội; Đài Truyền thanh xã

- Phối hợp với Ban giám hiệu các trường xây dựng tin bài, tuyên truyền 
kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Chuẩn bị hệ thống âm thanh, loa đài, ánh sáng phục vụ Lễ kỷ niệm.



4

- In ấn băng zôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo 
Việt Nam 20/11.

4. Công chức Tài chính-Kế toán

Tham mưu UBND xã kinh phí đảm bảo cho các hoạt động chào mừng kỷ 
niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Phối hợp với Văn phòng HĐND-
UBND xã chuẩn bị kinh phí phục vụ Lễ kỷ niệm.

5. Hội Cựu giáo chức xã

 - Căn cứ vào tình hình thực tế của Hội để tổ chức các hoạt động, gặp mặt 
các đồng chí là thầy giáo, cô giáo đó nghỉ hưu để tri ân những công lao của các 
thầy giáo, cô giáo trong sự nghiệp trồng người.

6. Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các Đoàn thể chính trị-Xã hội 

Đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, hội viên và toàn thể nhân 
dân về truyền thống “Tôn sư trọng đạo” để toàn dân bày tỏ lũng biết ơn, tri ân 
đối với các thế hệ Nhà giáo. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 
giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2022) của UBND xã Đoàn Kết. Đề nghị các 
bộ phận chuyên môn, Ban giám hiệu các trường căn cứ kế hoạch thực hiện./.

   
Nơi nhận:
- Thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND xã;
- Các ngành, đoàn thể;
- Ban giám hiệu các trường;
- Hội Cựu giáo chức xã;
- Cán bộ, công chức có liên quan;
- Lưu: VT, VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Văn Trọng
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