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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 
(20/11/1982-20/11/2022) 

 

Căn cứ Kế hoạch số 662/KH-BGDĐT ngày 15/6/2022 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); 

Căn cứ Kế hoạch số 4065/KH-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Kon 
Tum về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động, 
sự kiện 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 

- Thông qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 
Nam nhằm giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo - Uống nước nhớ nguồn” và 

tôn vinh nghề dạy học. Đồng thời, ôn lại truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt 
Nam, những người đã có công trong sự nghiệp giáo dục địa phương.  

- Khắc sâu trong mỗi cán bộ quản lý, giáo viên và những người làm công tác 
giáo dục về trách nhiệm cao cả, vẻ vang của sự nghiệp “trồng người”. Qua đó, khơi 

dậy ở mỗi cán bộ quản lý, giáo viên tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu”; tiếp 
tục phấn đấu, trau dồi, giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, để mỗi thầy giáo, cô 

giáo thực sự là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo.  

2. Yêu cầu 

Tổ chức các hoạt động phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa, 

phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương; tránh phô trương, hình thức, 
lãng phí, gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh; đảm bảo các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh an toàn. Nêu cao tinh thần đoàn kết, thi đua lành mạnh 
giữa các đơn vị, cá nhân; có tác động mạnh mẽ đến kết quả giáo dục, không làm 

ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học của nhà trường. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền 

-  Tổ chức tuyên truyền về lịch sử và ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11; về 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 giáo dục; tuyên truyền về những tấm 
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gương nhà giáo tiêu biểu, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người” của ngành 
GD&ĐT huyện Kon Rẫy. 

- Phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương tổ chức tuyên truyền về ý 
nghĩa, truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam. 

2. Tổ chức các phong trào thi đua 

Trên cơ sở hướng dẫn nhiệm vụ năm học của từng cấp học, Phòng GD&ĐT 
chỉ đạo các đơn vị trường trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động 

“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, lập thành tích chào mừng 40 năm Ngày 
nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). Đặc biệt triển khai tốt Cuộc thi xây 

dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022; xây dựng trường học thân thiện, học 
sinh tích cực; trường học “xanh, sạch, đẹp”; giáo viên và học sinh thực hiện phong 

tráo thi đua “dạy tốt, học tốt”; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”....; các đơn vị trường chủ động tổ chức Hội thi giáo viên 

giỏi cấp trường, học sinh giỏi cấp trường để tạo không khí thi đua đặc trưng của 
ngành giáo dục và khơi dậy ý thức, trách nhiệm nâng cao chất lượng của thầy và 

trò. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học 
và sáng tạo”. 

III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO 
VIỆT NAM CỦA UBND HUYỆN  

1. Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2022. 

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện Kon Rẫy. 

3. Chương trình Lễ :  

TT Thời gian Nội dung 
Người thực 

hiện 

Ghi 

chú 

1 13h10’- 13h30’ Đón tiếp đại biểu Lễ tân  

2 13h30’- 13h35’ Ổn định tổ chức BTC  

3 13h35’- 13h55’ Văn nghệ chào mừng Đội văn nghệ 
4 tiết 

mục 

4 13h55’- 14h05’ 
Chào cờ, tuyên bố lý do, giới 
thiệu đại biểu 

BTC 
 

5 14h05’- 14h25’ 
Diễn văn Lễ kỷ niệm 40 năm ngày 

nhà giáo VN 20/11 

Lãnh đạo 

UBND huyện 

 

6 14h25’- 14h40’ Dâng hoa chúc mừng  
Đội TNTP Hồ 

Chí Minh 

THCS 
Tân 
Lập 

7 14h40’- 14h50’ 

Phóng sự ngành GD&ĐT Kon 

Rẫy 40 năm - Một chặng đường 
phát triển. 

Tổ CNTT 

 

8 14h50’- 14h55’ Văn nghệ Đội Văn nghệ  

9 14h55’- 15h25’ 
*Phát biểu của đại biểu:  

           + Thường trực Huyện ủy. 

 

Đại biểu 
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           + Lãnh đạo Sở GD&ĐT. 

           + Đại diện CBQL (GV). 

 

- Chụp hình lưu niệm 

 - Nghỉ giải lao 10 phút 

10 15h40’- 15h55’ 
TT Huyện ủy, UBND huyện Tặng 
hoa chúc mừng ngành GD&ĐT 

Lãnh đạo 
huyện 

 

11 15h55’- 16h05’ Đáp từ  

Trưởng 

Phòng 
GD&ĐT 

 

12 16h05’- 16h10’ 

Tuyên dương, khen thưởng: 

 + Tập thể xuất sắc (05 tập thể) 
 + Cá nhân tiêu biểu (10 cá nhân) 

Phòng Nội vụ 
huyện 

 

13 16h10’- 16h20’ Văn nghệ Đội Văn nghệ  

14 16h20’- 16h30’ Bế mạc  BTC  

4. Đại biểu dự lễ: 

- Đại diện Lãnh đạo Sở GD&ĐT; 

- Thường trực Huyện ủy. 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện. 

- Các đồng chí: Nguyên Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện qua các thời kỳ. 

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

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trường trực thuộc Phòng GD&ĐT. 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX huyện. 

- Đại diện BGH: Trường PTDTNT huyện, Trường THPT Chu Văn An. 

- Đại diện BCH Hội Cựu Giáo chức huyện. 

- Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng NN&PTNT huyện, Ngân hàng CSXH huyện. 

- Đại diện Lãnh đạo: BHXH huyện, Kho bạc Nhà nước huyện. 

- Đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng GD&ĐT huyện 

- Tham mưu UBND huyện trình Thường trực Huyện ủy xin chủ trương tổ 
chức Lễ; chuẩn bị danh sách đại biểu, thư mời, phát hành thư mời; phối hợp Phòng 

Nội vụ huyện tham mưu trình UBND huyện khen thưởng cho các tập thể và cá 
nhân theo quy định. 

- Trang trí hội trường, băng rôn, khẩu hiệu; khánh tiết. 

- Tham mưu diễn văn chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. 
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- Chỉ đạo các đơn vị trường tổ chức các hoạt động chào mừng, kỷ niệm 40 
năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) đảm bảo trang trọng, hiệu 

quả và phù hợp với địa phương, đơn vị. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện 

- Tham gia và đưa tin các hoạt động do Phòng GD&ĐT, các đơn vị trường 

trên địa bàn huyện tổ chức. 

-  Kịp thời gửi tin, bài, hình ảnh các hoạt động; các mô hình, giải pháp tiêu 

biểu của ngành GD&ĐT lên Trang thông tin điện tử của huyện. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với Phòng GD&ĐT tham mưu 

UBND huyện xem xét, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung theo kế 
hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách 

địa phương và theo quy định hiện hành. 

4. UBND các xã, thị trấn: Quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho các đơn vị 

trường tổ chức các hoạt động chào mừng, kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 
Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) trang trọng, hiệu quả và đảm bảo các quy định 

phòng chống dịch COVID-19. 

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), đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                  
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND huyện (b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (t/d); 
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (b/c); 
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (b/c); 
- Các Phòng, ban, ngành của huyện (t/h); 
- Các tổ chức đoàn thể CT-XH huyện (t/h); 
- UBND các xã, thị trấn (t/h); 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
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