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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 202/KH-PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lộc, ngày 19 tháng 9 năm 2022

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 1148/KH-SGDĐT ngày 12/9/2022 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch tổ 
chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-
20/11/2022), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 
- Tôn vinh, tri ân những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong quá 

trình phát triển của ngành giáo dục huyện Gia Lộc; khơi dậy khát vọng cống 
hiến, tinh thần “hết lòng vì học sinh thân yêu” của đội ngũ nhà giáo.

- Tiếp tục đẩy mạnh và phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu 
nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành giáo dục. Phát hiện, 
bồi dưỡng, nhân rộng, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương 
“Người tốt, việc tốt” trong đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức, người lao động 
ngành giáo dục; động viên, khích lệ toàn ngành thực hiện thắng lợi công cuộc 
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Là dịp để toàn xã hội phát huy hơn nữa truyền thống “Tôn sư trọng đạo” 
của dân tộc Việt Nam; chăm lo xây dựng, phát triển giáo dục đáp ứng yêu cầu 
trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu 
- Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982-20/11/2022) phải thiết thực, trang trọng, hiệu quả, tránh phô 
trương, hình thức, lãng phí.

- Các hoạt động, các phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng 
trong ngành giáo dục huyện bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực, phù hợp 
với tình hình thực tiễn; bảo đảm thực chất, hiệu quả.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Đẩy mạnh thi đua chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam trong 
toàn ngành giáo dục huyện

Ngành giáo dục huyện đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-
CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ 
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phát động “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; 
các phong trào thi đua do ngành Giáo dục và Đào tạo phát động: Thi đua “Dạy 
tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học Xanh - An toàn - Thân thiện” và phong trào 
thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu 
quả các cuộc vận động: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự 
học và sáng tạo”,  “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phát 
động “Hội học- Hội giảng” ở các cấp học...

2. Công tác tuyên truyền
a) Nội dung tuyên truyền
Tăng cường tuyên truyền về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn sư 

trọng đạo” của dân tộc Việt Nam; sự quan tâm chăm lo của các cấp, các ngành 
và toàn xã hội đối với giáo dục và đào tạo; về tiềm năng, triển vọng phát triển 
của ngành giáo dục; những thành tựu nổi bật của giáo dục Việt Nam nói chung, 
ngành giáo dục huyện Gia Lộc nói riêng trong những năm qua; các hoạt động 
hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; các mô hình, gương điển 
hình tiên tiến, đổi mới, sáng tạo của ngành Giáo dục… 

b) Hình thức tuyên truyền
Thông qua các trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo và 

của các cơ sở giáo dục; trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua mạng xã 
hội; qua hệ thống cổ động trực quan (băng rôn, khẩu hiệu,...); qua các hội thi, 
các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao... của ngành giáo dục.

Phòng GD&ĐT xây dựng phóng sự “Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện 
Gia Lộc 40 năm xây dựng và phát triển”.

3. Tổ chức các hoạt động tri ân 
Tổ chức thăm hỏi, tặng quà Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, cán bộ 

quản lý, nhà giáo có nhiều cống hiến đã và đang công tác trong ngành giáo dục 
huyện Gia Lộc. 

4. Tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể 
thao chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

a) Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” các cấp học Mầm non, Tiểu học, 
THCS chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (thời gian từ 
tháng 10/2022 đến ngày 15/11/2022, có hướng dẫn riêng).

b) Tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và 
mái trường mến yêu” dành cho GV và HS:

- Đối tượng tham gia: CBQL, GV, NV và các em học sinh các nhà trường.
- Hình thức: Đánh máy hoặc viết tay.
- Nội dung: Viết về “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường 

mến yêu”, viết cụ thể về 01 thầy, cô, trường học có nhiều kỷ niệm với bản thân, 
không dưới 500 từ.
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- Thời gian nhận bài chậm nhất ngày 20/10/2022. 
* Nộp bài dự thi: Mỗi đơn vị trường tập trung bài viết của GV, HS nhà 

trường và gửi về Phòng GD&ĐT bản giấy (có chữ ký của người viết, có xác 
nhận của lãnh đạo nhà trường) và qua địa chỉ gmail của đ/c Chu Thị Loan- Phó 
trưởng phòng GD&ĐT).

c) Tổ chức Giao lưu văn nghệ với chủ đề “Hát về thầy cô và mái trường” 
dành cho GV và HS: 

- Đối tượng tham gia: CBQL, GV, NV và các em học sinh các nhà trường.
- Chủ đề: Hát về thầy cô và mái trường, mỗi tiết mục không quá 7 phút.
- Hình thức: Giao lưu trực tiếp. 
- Thời gian, địa điểm: 01 ngày, ngày 05/11/2022 (thứ 7), tại Nhà Văn hóa 

Trung tâm huyện. 
* Yêu cầu: Các trường MN, TH, THCS trên cùng một đơn vị cấp xã, thị 

trấn thành lập 01 đội văn nghệ tham gia 01 tiết mục văn nghệ. (Riêng THCS Lê 
Thanh Nghị không tham gia). Gửi đăng ký tiết mục tham gia (theo phụ lục 1) và 
file nhạc nền, video phụ họa bài hát về đ/c Đoàn Văn Huy, CV phòng GD&ĐT 
chậm nhất ngày 28/10/2022.

d) Tổ chức thi đấu các môn cầu lông, bóng bàn, cờ tướng:
- Đối tượng tham gia: CBQL, GV, NV các nhà trường.
- Hình thức: Thi trực tiếp. 
- Thời gian, địa điểm: 01 ngày, ngày 22/10/2022 (thứ 7). Nội dung Cầu 

lông, bóng bàn thi tại Sân tập luyện TDTT, Khu dân cư Chằm, Thị trấn Gia Lộc. 
Nội dung thi cờ tướng tại Hội trường Phòng GD&ĐT.

* Yêu cầu: Các trường lập danh sách CBGV tham gia theo từng nội dung 
thi đấu (theo phụ lục 2), gửi bản có dấu cho đ/c Đoàn Văn Hiển, CV phòng 
GD&ĐT chậm nhất ngày 10/10/2022. Môn Cầu lông, bóng bàn, các trường MN, 
TH, THCS trên cùng một đơn vị cấp xã, thị trấn thành lập 01 đội để đăng ký nội 
dung đánh đôi nam, đôi nam nữ, đánh đơn. Căn cứ số lượng đăng ký, Phòng 
GD&ĐT sẽ quyết định nội dung thi đấu cụ thể.

5. Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 
20/11/2022) và vinh danh nhà giáo tiêu biểu 

- Thời gian: Thứ Tư, 7h30 ngày 16/11/2022. 
- Địa điểm: Nhà Văn hóa Trung tâm huyện.
* Yêu cầu: Các trường giới thiệu gương Nhà giáo tiêu biểu, có nhiều đóng 

góp cho sự nghiệp GD-ĐT, tận tâm, tận lực, hết lòng vì học sinh thân yêu; có 
nhiều đổi mới, sáng tạo, có sức lan tỏa tại địa phương và trong ngành (theo phụ 
lục 3), gửi bản có dấu cho đ/c Phạm Thị Phóng, CV phòng GD&ĐT chậm nhất 
ngày 10/10/2022.
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6. Cơ cấu giải thưởng, mức thưởng:
Căn cứ vào số lượng đăng ký ở mỗi nội dung thi, giao lưu, Phòng 

GD&ĐT sẽ quyết định cơ cấu giải thưởng và mức thưởng cụ thể, bao gồm: 
Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích; Giải A, B, C (văn nghệ). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí triển khai các hoạt động trong Kế hoạch lấy từ nguồn ngân sách và các 
nguồn hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.

- Tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà Nhà 
giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

- Rà soát, lựa chọn, trình UBND huyện khen thưởng cho những tập thể, cá nhân 
tiêu biểu có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục của huyện.

2. Các cơ sở giáo dục trực thuộc

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, chú trọng các hoạt động 
trọng tâm sau:

 a) Tổ chức thi đua chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 
Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 

40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) đảm bảo thiết thực, 
hiệu quả, không phô trương, hình thức, gắn với thực hiện các giải pháp nâng cao 
chất lượng giáo dục; tạo không khí thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ quản lý, 
giáo viên, nhân viên của trường, quyết tâm hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ năm học. 

Mỗi đơn vị chọn một số nhiệm vụ trọng tâm để tạo điểm nhấn, mũi nhọn 
và khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023.

b) Tăng cường công tác tuyên truyền
Căn cứ nội dung, hình thức tuyên truyền trong Kế hoạch của Phòng 

GD&ĐT, các cơ sở giáo dục lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, 
hiệu quả... 

c) Tổ chức các hoạt động chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 
(1) Tham mưu triển khai thực hiện tốt “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt 

đời năm 2022” từ ngày 01-07/10/2022 trên địa bàn xã, thị trấn.
(2) Tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, tặng quà Nhà giáo tiêu biểu có 

nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển giáo dục tại địa phương. 
(3) Bình xét, giới thiệu gương Nhà giáo tiêu biểu, điển hình, có nhiều 

đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo (tính từ năm 1982 đến nay) để huyện 
vinh danh, khen thưởng.
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(4) Tổ chức Hội học, Hội giảng chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam 20/11. 
(5) Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục, 

thể thao chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam do ngành giáo 
dục huyện tổ chức, phát động.

 (6) Tổ chức gặp mặt, tọa đàm; tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo 
Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và vinh danh nhà giáo tiêu biểu trong 40 
năm qua đảm bảo trang trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôn sư 
trọng đạo” của dân tộc.  

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), các đơn vị triển khai thực hiện. Các nội 
dung cụ thể khác, Phòng GD&ĐT sẽ có hướng dẫn riêng./.

Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Hải Dương;
- Lãnh đạo UBND huyện;      (để báo cáo)
- LĐ, CV Phòng GD&ĐT;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc;
- Website PGD&ĐT;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Đỗ Thế Ngọc
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