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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND Trùng Khánh, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

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

 

Căn cứ Kế hoạch số 662/KH-BGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về Tổ chức các hoạt động, sự kiện Kỷ niệm 40 năm ngày 

Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022); 

Để thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của 

cấp Ủy Đảng, chính quyền các cấp và các ban, ngành, đoàn thể đối với các thế 

hệ nhà giáo nhân dịp Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 

20/11/2022). 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) với một số nội dung cụ thể 

như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Để các cấp Ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể và 

toàn xã hội thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo 

của địa phương; 

- Nhằm động viên, khích lệ đội ngũ nhà giáo, người lao động trong toàn 

ngành giáo dục yên tâm công tác; củng cố niềm tin, tình yêu nghề, mến trẻ của 

đội ngũ nhà giáo từ đó không ngừng học tập, rèn luyện, quyết tâm vượt qua mọi 

khó khăn; "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và 
mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo". 

2. Yêu cầu 

Chương trình tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 - 20/11/2022) phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng, ý 

nghĩa và tiết kiệm để 20/11 thực sự trở thành Ngày hội truyền thống của các Nhà 

giáo, đồng thời đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

B. NỘI DUNG 

I. TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 40 NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

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

1. Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2022. 

2. Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Huyện Ủy Trùng Khánh. 
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3. Thành phần tham dự  

3.1. Đại biểu mời: 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy; 

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng, ban, ngành huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 

- Đại diện Lãnh đạo Hội Khuyến học huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo, phóng viên Trung tâm VH&TT huyện; 

- Đại diện các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các lực lượng vũ trang trên 

địa bàn huyện. 

3.2. Đại biểu ngành Giáo dục và Đào tạo: 

- Các đồng chí nguyên Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 

- Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Phòng GD&ĐT; 

- Đại diện Lãnh đạo các trường Mầm non, phổ thông trực thuộc; 

- Đại diện Lãnh đạo các trường THPT, TTGDNN-GDTX trên địa bàn; 

- Cán bộ quản lý, giáo viên và đại diện tập thể trực thuộc Phòng GD&ĐT 

được khen thưởng của Chính phủ, Bộ GD&DT, UBND tỉnh trong năm học 

2021-2022. 

4. Nội dung Chương trình 

- Văn nghệ chào mừng; 

- Chào cờ; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Diễn văn Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; 

- Lãnh đạo huyện phát biểu và tặng hoa Ngành GD&ĐT; 

- Đại diện nguyên Lãnh đạo Phòng GD&ĐT phát biểu; 

- Công tác thi đua, khen thưởng; 

- Tặng hoa và quà cho các Nhà giáo nguyên là Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 

- Bế mạc. 

II. DỰ LỄ KỶ NIỆM 40 NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 

20/11/2022) TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC 

1. Đoàn đại biểu của huyện 
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- Huyện cử các Đoàn đại biểu dự Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 

Nam (20/11/1982-20/11/2022) tại các trường Mầm non, phổ thông, Trung tâm 

GDNN-GDTX trên địa bàn huyện; Trưởng đoàn là đồng chí lãnh đạo Thường 

trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, UBMTTQ huyện, 

các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; thành viên đoàn là đại diện 

lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, cụ thể: (Có 
Phụ lục 1 kèm theo). 

2. Đoàn đại biểu các xã, thị trấn 

Thành phần gồm: Đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, 

lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội 

của địa phương, … (do các xã, thị trấn thành lập). 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian thực hiện: 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2022; 

- Địa điểm: tại các trường Mầm non, phổ thông, Trung tâm GDNN-

GDTX trên địa bàn huyện (Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm). 

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chuẩn bị Hội trường để tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 

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

- Chuẩn bị Chương trình Văn nghệ chào mừng; 

- Chuẩn bị hoa, quà để tặng các Nhà giáo nguyên là lãnh đạo Phòng 

GD&ĐT qua các thời kỳ tại buổi Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

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

- Chỉ đạo các nhà trường trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong 

trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, lập thành 

tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; tổ chức treo băng rôn, khẩu 

hiệu tại các đơn vị trường học với nội dung: “Thi đua lập thành tích chào mừng 
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022” để tuyên truyền về công tác chuẩn bị cho 

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

2. Các trường Mầm non, phổ thông, Trung tâm GDNN-GDTX 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo 
trong quản lý, giảng dạy và học tập”; sơ kết thi đua đợt 1 (từ tháng 9/2022 đến 

tháng 11/2022): Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11/2022. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tại trường học để tuyên truyền về 

công tác chuẩn bị cho Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Chủ động phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ có liên 

quan xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 40 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022); khuyến khích các trường tổ 

chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân 
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gian lành mạnh, có ý nghĩa giáo dục, tôn vinh nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học, 

...đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. 

- Thời gian các trường tổ chức: Đúng 8 giờ 00 phút ngày 18/11/2022, các 

trường tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

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

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Huyện ủy  

- Bố trí Hội trường để tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 

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

- Bố trí xe ô tô đưa, đón các Đoàn công tác số 01, số 02 đi dự Lễ Kỷ niệm 

tại các trường Mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện; cử lãnh đạo, chuyên viên 

tham gia theo các đoàn công tác. 

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí xe ô tô đưa, đón các 

Đoàn còn lại đi dự Lễ Kỷ niệm tại các trường Mầm non, phổ thông trên địa bàn 

huyện; 

- Chuẩn bị hoa cho các đoàn lãnh đạo đi dự Lễ Kỷ niệm các trường học 

trên địa bàn; 

- Cử lãnh đạo, chuyên viên tham gia theo các đoàn công tác; 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng GD&ĐT và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tham mưu giải quyết các nhiệm vụ phát sinh trong quá trình tổ chức thực 

hiện Kế hoạch.  

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Hướng dẫn, chỉ đạo các trường học trực thuộc thống nhất chương trình 

tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-

20/11/2022) đảm bảo mục đích, yêu cầu. Thông báo cho các trường có Đoàn đại 

biểu đến dự Lễ Kỷ niệm để chủ động sắp xếp chương trình tổ chức cho hợp lý; 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ 

chức Chương trình Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-

20/11/2022); tham mưu bài phát biểu chung cho các đoàn công tác, lập danh 

sách các Đoàn đại biểu đi dự Lễ Kỷ niệm tại các trường học trên địa bàn huyện; 

giải quyết các nhiệm vụ phát sinh khác trong quá trình thực hiện kế hoạch; 

- Cử lãnh đạo, chuyên viên tham gia theo các Đoàn công tác; 

- Chuẩn bị quà cho các Đoàn công tác đi dự Lễ Kỷ niệm tại các trường 

Mầm non, Phổ thông trên địa bàn huyện;  

- Chuẩn bị Hội trường tổ chức Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 - 20/11/2022); 
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- Tham mưu UBND huyện danh sách đại biểu, khác mời dự Chương trình 

Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022); kinh 

phí tổ chức Chương trình Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. 

4. Phòng Nội vụ 

Chủ trì thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.  

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

Phân công các đoàn công tác, thành phần là đại diện Thường trực Đảng 

ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMT Tổ quốc, các ban ngành, tổ 

chức chính trị - xã hội, ... đến dự Lễ Kỷ niệm, động viên các thầy, cô giáo công 

tác tại các trường học trên địa bàn xã/thị trấn. 

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

- Phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị tham gia 

theo các Đoàn công tác; 

- Các cơ quan, đơn vị được trưng dụng phương tiện xe ô tô đưa, đón Đoàn 

công tác tạo điều kiện giúp đỡ để đoàn hoàn thành nhiệm vụ. 

7. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện 

Căn cứ Kế hoạch và lịch công tác của các Đoàn, bố trí phóng viên tham 

dự, ghi hình và đưa tin hợp lý. 

* Lưu ý: Các Đoàn công tác chủ động về thời gian, nhận hoa, quà và bài 
phát biểu tại Văn phòng HĐND&UBND huyện chiều 17/11/2022. Trong quá 

trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc các cơ quan, đơn vị báo 
cáo về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện, đồng chí 
Lục Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng) để kịp thời giải quyết. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 

Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) của Ủy ban nhân dân huyện. Đề nghị các cơ 

quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT; 

- TT.Huyện ủy; TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- Các trường THPT, PTDTNT; 

- Lưu: VT, GDĐT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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