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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN KRÔNG PẮC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND Krông Pắc, ngày          tháng 10  năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam  

(20/11/1982 - 20/11/2020)  

 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2020 - 2021, thiết thực chào mừng kỷ niệm 38 

năm ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 - 20/11/2020); tiếp tục tạo động lực 

đẩy mạnh phong trào thi đua “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” trong toàn 

ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học; Ủy ban Nhân dân huyện 

Krông Pắc, ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu 

- Thông qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm 38 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, ghi nhận, biểu dương các nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc.  

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của nghề dạy 

học trong công cuộc “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu 

cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”của giai đoạn hiện nay, đẩy mạnh học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua 

của Ngành.  

- Động viên cán bộ, giáo viên phát huy lòng tự hào, tự trọng nghề nghiệp; nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nỗ lực phấn đấu nâng cao 

chất lượng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.  

- Các hoạt động phải được tổ chức một cách trang trọng, tiết kiệm, thiết thực 

và đảm bảo an toàn tuyệt đối.  

II. Các hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

1. Cấp huyện:  

Giao phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức 
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- Hội thao truyền thống ngành giáo dục huyện năm 2020 và thành lập Đoàn 

tham gia Hội thao cấp tỉnh từ ngày 9/11/2020 đến ngày 14/11/2020. 

- Hội thi Văn nghệ “Giai điệu Tuổi hồng” dành cho học sinh Tiểu học, THCS 

cấp huyện từ ngày 26/10/2020 đến ngày 02/11/2020 và thành lập Đoàn tham gia dự 

thi cấp tỉnh từ ngày 13/11/2020 đến ngày 18/11/2020. 

2. Cấp xã, thị trấn: 

- Phân công đại diện lãnh đạo địa phương dự Lễ kỷ niệm, tọa đàm 38 năm 

Ngày Nhà giáo Việt Nam tại các trường học đóng trên địa bàn xã, thị trấn. 

- Động viên, khen thưởng, quý thầy cô giáo đang công tác có thành tích xuất 

sắc trong thời gian qua và thầy cô giáo nghỉ hưu, mất sức đang sinh sống tại địa 

phương. 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu Chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt 

Nam tại Trụ sở UBND xã, thị trấn. 

3. Đối với các trường học thuộc huyện: 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày Nhà giáo Việt Nam, truyền thống “Tôn sư 

trọng đạo”, truyền thống hiếu học trong ngành giáo dục.  

- Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt" và các phong trào thiết 

thực khác chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020. 

- Tổ chức các hoạt động tri ân, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực chào 

mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.  

- Triển khai các hoạt động và tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương lãng phí; đặc biệt phải 

đảm bảo an toàn trong thời gian tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11.  

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo 

Việt Nam tại đơn vị, mời các Nhà giáo đã nghỉ hưu, tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa 

các thế hệ học trò và thầy, cô giáo nhằm tôn vinh nghề dạy học và các tấm gương 

nhà giáo tiêu biểu trong dịp 20/11. Thăm hỏi, động viên đội ngũ nhà giáo và cán bộ 

quản lý có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Xây dựng chương trình triển khai thực hiện các hoạt động theo nội dung 

trên. 
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- Tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện ban hành giấy mời, cử Đại biểu đi dự 

và chúc mừng thầy cô giáo tại các đơn vị trường học. 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu Chào mừng kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt 

Nam tại Trụ sở UBND huyện và cơ quan phòng GDĐT. 

2. Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn: 

- Họp phân công Đại biểu về dự tại các trường thuộc địa phương, thăm hỏi 

thầy cô giáo nghỉ hưu, mất sức. 

3. Đối với các đơn vị trường học: 

- Tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào do ngành giáo dục tổ chức. 

- Tham mưu địa phương tổ chức tốt Lễ kỷ niệm, gặp mặt, tọa đàm tại đơn 

vị vào ngày 20/11/2020. 

Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 38 năm ngày 

Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020); Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu 

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ 

trưởng các đơn vị trường học thuộc huyện quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kế 

hoạch này để ngày Nhà giáo Việt Nam thực sự là ngày hội của các thầy cô giáo, 

các em học sinh, các bậc phụ huynh và nhân dân trong huyện/.  

Nơi nhận:  
- Sở GDĐT (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện (c/đ); 

- Phòng GDĐT (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h) 

- Các đơn vị trường học thuộc huyện (t/h); 

- Lưu VT, VP.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Ngô Thị Minh Trinh 
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