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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 1743/KH-UBND ngày 02/11/2022 của UBND 
huyện Kỳ Anh tổ chức Lễ kỷ niệm và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm 
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2022; Được sự thống nhất của Ban 
Thường Đảng  ủy, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 
và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 
20/11/1982-20/11/2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích: 
- Nhằm tri ân, tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong 

sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo; bồi dưỡng và nêu cao lòng tự hào, yêu 
ngành, yêu nghề cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục; nâng cao vai 
trò, trách nhiệm và khẳng định sự đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo đối với 
sự nghiệp giáo dục và đào tạo; động viên, khích lệ toàn ngành vượt qua khó 
khăn, hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ cao cả trong sự nghiệp “trồng người” 
được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó. 

- Là dịp để toàn xã hội hiểu hơn, chia sẻ và đồng hành cùng Ngành Giáo 
dục chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo, phát triển giáo dục và đào tạo 
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước; qua đó, giáo dục và phát huy hơn nữa truyền thông tôn sư trọng đạo của 
dân tộc; đồng thời, là dịp để ghi nhận, tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, 
cá nhân đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.  

2. Yêu cầu: 
Việc tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam bảo đảm trang 

trọng, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; tránh 
phô trương hình thức, lãng phí, gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh; 
hạn chế bệnh thành tích, động viên thực chất, thu hút toàn thể nhà giáo, học sinh, 
học viên và đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. 

II. NỘI DUNG 
1. Tổ chức các hoạt động chào mừng 
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nhà giáo, hoạt động giáo dục và 

ngày Nhà giáo Việt Nam; gắn với cuộc thi viết về những tấm gương, bằng các 
việc làm cụ thể bổ ích.  
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- Ngành Giáo dục phát động các đợt thi đua cao điểm lập thành tích hướng 
tới kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; tổ chức các hoạt động, các cuộc 
thi, giao lưu, liên hoan.  

- Tổ chức giải bóng đá Nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục 
vòng loại (tại các cụm trường) và vòng chung kết toàn huyện. 

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-
20/11/2022)  

UBND xã chủ trì, phối hợp Hội Khuyến học - Cựu giáo chức và các trường 
tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam cho toàn thể cán bộ, giáo 
viên, nhân viên, người lạo động trong các trường học và Cựu giáo chức xã với 
hình thức phù hợp tùy theo điều kiện của địa phương; đảm bảo thiết thực, hiệu 
quả, không phô trương, hình thức. 

- Thời gian: Dự kiến 01 buổi, chiều ngày 17/11/2022 
- Địa điểm: Hội trường UBND xã Kỳ Thọ; 
- Thành phần:  
+ Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND xã, Lãnh đạo UBND, toàn thể 

các bộ, công chức trong cơ quan;  
+ Các thầy giáo, cô giáo đã nghỉ hưu;  
+ Toàn thể Ban giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo trưởng THCS Thư - Thọ, 

trưởng tiểu học và trường Mầm non trên địa phương; 
- Nội dung, chương trình Lễ kỷ niệm: 
+ Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức; 
+ Chương trình văn nghệ; 
+ Nghi lễ chào cờ; 
+ Khai mạc, giới thiệu đại biểu; 
+ Diễn văn Lễ kỷ niệm 40 năm; 
+ Phát biểu chúc mừng Lãnh đạo xã; 
+ Phát biểu cảm tưởng đại diện thầy, cô qua các thời kỳ; 
+ Phát biểu cảm tưởng đại diện thầy cô đương nhiệm; 
+ Tặng hoa chúc mừng  
+ Bế mạc lễ kỷ niệm. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Các trường học. 
- Chủ trì hướng dẫn, xây dựng nội dung tuyên truyền về nhà giáo và ngày Nhà 

giáo Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; phối hợp với 
Công chức Văn hóa  -  Xã hội để tuyên truyền các điển hình tiên tiến; các thành tích 
của tập thể, cá nhân, các hoạt động tiêu biểu của ngành Giáo dục trong dịp kỷ niệm 
40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.  

- Chủ trì tham mưu với UBND xã khen thưởng các tập thể, cá nhân của 
Ngành GD&ĐT đạt thành tích cao trong phong trào thi đua lập thành tích 
chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.  
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- Chủ trì chuẩn bị các nội dung và phối hợp các  ban, ngành liên quan đảm 
bảo các điều kiện tổ chức buổi lễ kỷ niệm.   

- Xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 40 
năm ngày Nhà giáo Việt Nam. 

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, gặp mặt tri ân các nhà giáo tại địa phương, 
cơ sở giáo dục. 

2. Công chức Tài chính - Kế toán:  
- Chủ trì, phối hợp với các trường tham mưu UBND xã bố trí nguồn kinh phí 

thực hiện các hoạt động, sự kiện, Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. 
- Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 

năm ngày Nhà giáo Việt Nam  tạo không khí thi đua sôi nổi, vui tươi,… để ngày 
Nhà giáo Việt Nam thực sự là ngày hội của đội ngũ thầy giáo, cô giáo, các em 
học sinh, các bậc phụ huynh và Nhân dân. 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường vụ Đản ủy; 
- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 
- Các trường học đóng trên địa phương; 
- Lưu: VT. 

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
     KT. CHỦ TỊCH 
    PHÓ CHỦ TỊCH 

 

    

  
 

 

      Phạm Đình Sinh 
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