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

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 476/KH-UBND ngày 30/8/2022 của UBND huyện về 

việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982-20/11/2022). UBND xã xây dụng kế hoạch triển khai thực hiện với các 

nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Nhằm tri ân, tôn vinh những nổ lực, đóng góp của đội ngũ Nhà giáo trong sự 

nghiệp giáo dục đào tạo, bồi dưỡng và nêu cao lòng tự hào yêu ngành, yêu nghề cho 

đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các ngành học, nâng cao vai trò trách nhiệm và 

khẳng định sự đóng góp to lớn lớn của đội ngũ Nhà giáo đối với sự nghiệp trồng 

người, khích lệ động viên toàn thể cán bộ giáo viên vượt qua mọi khó khăn thi đua 

dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Thông qua các hoạt động nhằm “Tôn sư trọng đạo”, “ Uống nước nhớ nguồn”; 

là dịp để xã hội và các thế hệ học sinh được tri ân, tôn vinh các thầy giáo, cô giáo và 

những người làm công tác giáo dục. Đồng thời biểu dương, khen thưởng những cán 

bộ giáo viên có thành tích xuất sắc giai đoạn 2017-2022. 

2. Yêu cầu: 

Tổ chức các hoạt động với nhiều nội dung, hình thức phong phú có ý nghĩa 

giáo dục, mang lại hiệu ứng, sự lan tỏa trong xã hội, tạo ấn tượng sâu sắc cho cán 

bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân.  

Các hoạt động sâu rộng trong các trường học, đảm bảo ý nghĩa là ngày hội của 

giáo viên, học sinh và là ngày toàn xã hội hướng về ngành giáo dục. 

II NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền, tri ân thầy, cô giáo.  

Thời gian: Từ tháng 9/2022 đến hết tháng 11/2022.  

Nội dung: Tuyên truyền về ý nghĩa, truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11. Tuyên truyền về thành tích tiêu biểu của ngành Giáo dục; gương giáo viên 

tiêu biểu; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Tham gia cuộc thi viết, vẽ với chủ đề: “Ngày nhà giáo Việt Nam”. 

2. Phát động các phong trào thi đua. 

“Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng 

tạo”, “Mỗi học sinh là một bông hoa điểm 10” tại các trường học, tổ chức các diễn 



đàn mang tính giáo dục lịch sử, lòng yêu nước, yêu quê hương, định hướng nhân 

cách và lòng khát vọng vươn lên cho giáo viên học sinh. 

3. Các hoạt động văn nghệ, thể thao  

Tháng 10, 11/2022: Tổ chức giao lưu bóng chuyền giữa các nhà trường với các 

ban ngành, đơn vị trong toàn xã. Thành lập đội bóng chuyền tham gia thi đấu giải 

bóng chuyền nam, nữ CBGVNV toàn ngành.  

Thành lập đội văn nghệ, tập luyện các tiết mục tham gia Hội diễn văn nghệ 

CBGVNV toàn ngành. 

4. Tổ chức các hội thảo, chuyên đề chuyên môn.  

Thời gian: Từ tháng 9/2022 đến tháng 11/2022.  

Hội thảo, chuyên đề chuyên môn các cấp học về đổi mới phương pháp dạy học, 

nâng cao hiệu quả quản lý, về đạo đức nghề nghiệp, công tác viết sáng kiến kinh 

nghiệm, nghiên cứu khoa học; chuyên đề về giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng 

sống cho học sinh trong các nhà trường.  

5. Các hoạt động từ thiện, nhân đạo  

Động viên, giúp đỡ các cán bộ giáo viên dang công tác và đã nghĩ hưu có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn, các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên 

trong học tập. Phát động cán bộ giáo viên, học sinh hưởng ứng phong trào “Uống 

nước nhớ nguồn” tổ chức chỉnh trang, vệ sinh, dâng hương Đài tưởng niệm các anh 

hùng, liệt sỹ, các di tịch lịch sửa – văn hóa trên địa bàn xã. 

6. Các hoạt động gặp mặt, biểu dương  

Tháng 11/2022: Tổ chức gặp mặt các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 

qua các thời kỳ. Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 

vinh danh nhà giáo tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2017 - 2022.  

7. Xây dựng các công trình chào mừng.  

Thời gian: Từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2022. Căn cứ tình hình thực tế và 

điều kiện cụ thể, mỗi trường học đăng kí, xây dựng ít nhất 01 công trình, phần việc 

thiết thực, có sản phẩm cụ thể chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Các công trình, tập trung vào những nội dung sau: Cải tạo khuôn viên và trang trí 

trường học (trồng cây xanh, cây bóng mát, vườn hoa; làm sân chơi, bãi tập, xây 

dựng tủ sách, tủ thiết bị dùng chung, tủ sách lưu động, thư viện thân thiện…) 

III TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Ban giám hiệu các nhà trường: 

Căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường, chủ động xây dựng Kế hoạch 

phát động các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động thiết thực và bổ ích hướng 

về Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Xây dựng các tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Lễ kỷ niệm.Lập danh sách giáo 

viên có thành tích xuất sắc giai đoạn 2017-2022 đề xuất vinh danh. Thành lập đội 

bóng chuyền tổ chức giao lưu và tham gia thi đấu toàn huyện. 



Tổ chức gặp mặt cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường, gặp mặt nguyên 

Hiệu trưởng, Hiệu phó qua các thời kỳ. Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội. Xây 

dựng công trình chào mừng phù hợp, thiết thực. 

2. Công chức VH-XH: 

Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 

Nam; khâu nối tham mưu tổ chức Lễ kỷ niệm và vinh danh giáo viên tiêu biểu giai 

đoạn 2017 - 2022. Tham mưu Lãnh đạo Đảng ủy, Chính quyền, MTTQ và các ban 

ngành, đoàn thể tham gia gặp mặt, chúc mừng ngành và các trường.  

Chủ trì, tham mưu chương trình, điều kiện đảm bảo, duyệt chương trình văn 

nghệ, phân bổ chỉ tiêu giáo viên tiêu biểu các trường đảm bảo khách quan, chính 

xác. Phối hợp với các ban ngành tổ chức tốt Lễ kỷ niệm và vinh danh giáo viên tiêu 

biểu giai đoạn 2017 – 2022. 

Tổ chức tuyên truyền bề nổi tại Trung tâm hành chính xã; chỉ đạo Đài truyền 

thanh xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; đăng tải thông tin trên Cổng 

thông tin điện tử xã. Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác tuyên truyền bề 

nổi tại các trường. 

Tham mưu kinh phí tổ chức các hoạt động của xã, phối hợp với công chức Tài 

chính kế toán xây dựng hồ sơ thanh quyết toán theo đúng quy định. 

3. Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể: 

Phát động đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng các phong trào hướng về 

ngày Nhà giáo Việt Nam. Tổ chức Thăm hỏi động viên các cán bộ giáo viên già cả 

neo đơn, giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không nơi nương tựa. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày 

Nhà giáo Việt Nam. Ủy ban nhân dân xã đề nghị Ban giám hiệu các trường các ban 

ngành, đoàn thể có liên quan triển thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện;  

- Phòng GD&ĐT 

- TT Đảng ủy, HĐND; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Ban Giám hiệu các trường;  

- Ủy ban MTTQ và các ban ngành, đoàn thể; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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