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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm
Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017)
I. Căn cứ thực hiện:
- Thực hiện công văn số 280/SGDĐT-VP, ngày 20/10/2017 của Sở GD &
ĐT Đồng Tháp v/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt
Nam (20/11/1982 – 20/11/2017);
- Thực hiện công văn số 1438/VPUBND-HC, ngày 25/10/2017 của UBND
thành phố Sa Đéc v/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt
Nam (20/11/1982 – 20/11/2017);
II. Mục đích, yêu cầu:
- Thông qua tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,

giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS nhận thức sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của
mình trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp
kinh tế, xã hội của địa phương.
- Đảm bảo trang trọng, thật sự ý nghĩa, thiết thực, chu đáo và đảm bảo hiệu
quả; tôn vinh nghề giáo và nhà giáo, đặc biệt quan tâm đến các Nhà giáo Ưu tú,
nhà giáo và cán bộ quản lý có nhiều đóng góp cho giáo dục địa phương, nhà giáo
nghỉ hưu tại địa phương.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" và cuộc vận động "Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Ch Minh".
- Tạo không kh vui tươi, phấn khởi giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh t ch cực học tập, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
III. Nội dung các hoạt động:
A. Cấp thành phố:
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Tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
(20/11/1982 – 20/11/2017).
- Thời gian: 13g30, ngày 17/11/2017
- Địa điểm: Hội trường Thành ủy Sa Đéc.
- Đối tượng: dự kiến khoảng 200 người (có dự kiến đ nh kèm).
- Chương trình:
1/ Văn nghệ chào mừng.
2/ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3/ Ôn lại truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
4/ Đọc thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (nếu có).
6/ Phát biểu của Nhà giáo.
7/ Phát biểu chúc mừng của:
- Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp
- Thành ủy hoặc UBND & HĐND thành phố.
8/Tặng hoa, quà, khen thưởng.
9/ Đáp từ - bế mạc.
B. Cấp trường, bao gồm các trường MN, TH, THCS:
1/ Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, Hiệu trưởng các trường có thể tổ
chức các hoạt động: phát động các phong trào thi đua trong CB-GV và HS, tổ chức
các giải thi đấu TDTT, thi nấu ăn, thi cắm hoa, tổ chức họp mặt, tổ chức thăm hỏi
cựu giáo chức, cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị,… nhằm nuôi
dưỡng, phát triển tinh thần “Yêu nghề”, “Tôn sư trọng đạo” trong cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh.
2/ Thời gian tổ chức họp mặt: trong các ngày 18, 19, 20/11/2017.
IV Tổ chức thực hiện:
1/ Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng và triển khai chi tiết thực
hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11/1982 – 20/11/2017) đến các đơn vị trường học.
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- Các bộ phận: Văn phòng, Kế toán tài vụ, Nghiệp vụ Phòng Giáo dục và
Đào tạo chuẩn bị chu đáo các nội dung: gửi thư mời; xây dựng các tiết mục văn
nghệ; xây dựng video clip “35 năm xây dựng và phát triển ngành giáo dục và đào
tạo thành phố Sa Đéc”; đề nghị và quyết toán kinh ph tổ chức; tổng hợp danh sách
lịch tổ chức họp mặt cuả các đơn vị gửi Văn phòng HĐND &UBND TP Sa Đéc.
2/ Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS:
- Căn cứ vào Kế hoạch này và tình hình thực tế cuả đơn vị, xây dựng và
triển khai chi tiết cụ thể Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Nhà
giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017) của đơn vị mình.
- Các đơn vị trường học đăng ký lịch, địa điểm tổ chức họp mặt của đơn vị
về Phòng Giáo dục (qua email) trước ngày 08/11/2017. Lưu ý: tiệc có sử dụng
rượu, bia không được tổ chức trong giờ làm việc, kể cả buổi trưa theo đúng tinh
thần công văn 62/UBND-HC ngày 08/8/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng
Tháp.
- Báo cáo tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam lồng ghép vào báo cáo
tháng 11/2017 về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Mỗi đơn vị nộp 1 tin hay bài viết (có kèm theo ảnh) về việc tổ chức thực
hiện kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam cuả đơn vị về Phòng Giáo dục và Đào tạo
trước ngày 21/11/2017 (để lựa chọn đăng lên website của Phòng Giáo dục).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo
Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017) của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa
Đéc./.
Nơi nhận:

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Sở GD Đồng Tháp;
- UBND TP Sa Đéc;
- Các Lãnh đạo và chuyên viên PGD;
- Hiệu trưởng MN, TH, THCS;
- Lưu HC.
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