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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11/1982-20/11/2022)
Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 26/8/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Lai Châu về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; Căn cứ
Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của Ủy ban nhân huyện Phong
Thổ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; Căn
cứ Kế hoạch số 628/KH-SGDĐT ngày 04/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo
về phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm
ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2022);
Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt
động Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) như
sau:
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
I. Mục đích
1. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11/1982-20/11/2022) nhằm ôn lại truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”,
“Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam. Bồi dưỡng lòng tự hào, yêu ngành,
yêu nghề động viên các Nhà giáo vượt mọi khó khăn, nêu cao ý thức trách
nhiệm, làm tròn sứ mệnh “Trồng người” vẻ vang.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam,
vai trò, trách nhiệm, đóng góp to lớn của đội ngũ Nhà giáo với sự nghiệp giáo
dục và đào tạo trong giai đoạn đổi mới.
II. Yêu cầu
1. Lễ mít tinh Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/198220/11/2022) nội dung phải thiết thực, có ý nghĩa, sâu sắc, phong phú và phù hợp
với đặc thù ngành; tiết kiệm, chu đáo; an toàn trong các hoạt động.
2. Động viên đội ngũ CBQL, GV phát huy tính năng động, sáng tạo trong
công việc. Nghiên cứu đề tài, sáng kiến kinh nghiệm và nâng cao chất lượng
hiệu quả giáo dục và đào tạo; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý vững
mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023; tổ chức tuyên dương,
khen thưởng những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong việc thực hiện
phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; bám trường bám lớp,
duy trì tốt sỹ số học sinh, làm tốt công tác dân vận khéo, ...
B. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
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1. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm
1.1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp với Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện cung cấp
gương người tốt việc tốt, các tấm gương nhà giáo tiêu biểu, tập thể tiêu biểu để
tuyên truyền, nhân rộng trong đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động,
học sinh. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, học sinh và cấp uỷ,
chính quyền các cấp về vai trò của nhà giáo; tăng cường sự quan tâm, đồng
thuận của xã hội trong việc đầu tư, chăm lo cho giáo dục nói chung và đội ngũ
nhà giáo nói riêng.
- Động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh tham gia
các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các trường học với các
nội dung và hình thức phong phú phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị.
1.2. Các trường thuộc huyện
- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tốt công tác tuyên truyền về
ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Tổ chức triển khai các hoạt động văn nghệ, thể thao và tổ chức Lễ mít
tinh 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Việc tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hiệu
quả, thể hiện sự trọng thị, hiếu khách, tạo được hình ảnh đẹp về nghề giáo, thu
hút được sự tham gia của các thế hệ thầy, trò đã và đang công tác tại đơn vị.
1.3. Đối với các trường trực thuộc Sở GD&ĐT
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, mít tinh kỷ niệm theo hướng dẫn của
Sở GD&ĐT.
2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao
2.1. Tổ chức Hội thi tiếng hát người giáo viên nhân dân
Thời gian 3 ngày: dự kiến tuần 2 tháng 11/2022
Đối tượng: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại 17 xã thị trấn.
Địa điểm: Trường THCS Thị trấn Phong Thổ
2.2. Tổ chức giải bóng chuyền hơi ngành Giáo dục
Thời gian 5 ngày : Dự kiến tuần 2 tháng 11/2022
Địa điểm: Nhà thi đấu huyện Phong Thổ
Đối tượng: Là Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của 17 xã, thị trấn.
3. Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày
Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)
- Quy mô phát động: Toàn ngành
- Thời gian phát động từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 15/11/2022
- Nội dung thi đua
+ Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành; thực
hiện tốt 05 nội dung thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua
yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc”; triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, bám sát
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các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo những đột phá, giải pháp tháo gỡ khó
khăn; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 gắn với việc
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
+ Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về giáo dục và
đào tạo trong năm 2022; quan tâm xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, giữ
vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập
giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Đẩy mạnh các hoạt động
khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời;
triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo
đúng lộ trình.
C. TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO
VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2022)
1. Đối với cấp huyện
Ủy ban nhân dân Huyện chủ trì tổ chức Lễ mít tinh; kế hoạch dự kiến như sau:
1.1. Thời gian: Ngày 17/11/2022 (½ ngày).
2.1. Hình thức: Trực tiếp.
3.1. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện.
4.1. Thành phần đại biểu (dự kiến 300 người)
a) Đại biểu khách mời
- Đại diện: Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh
đạo Ủy ban nhân dân Huyện, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu.
- Đại diện phòng ban Sở GD&ĐT Lai Châu.
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang.
- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
- Đại diện các trường trực thuộc Sở GD&ĐT Lai Châu.
b) Đại biểu ngành Giáo dục và Đào tạo
- Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Phòng GD&ĐT (Từ khi chia tách và thành
lập huyện);
- Nhà giáo Ưu tú đang công tác và đã từng công tác trên địa bàn huyện (từ
khi chia tách và thành lập huyện đến nay)
- Công chức, viên chức cơ quan phòng GD&ĐT;
- Ban chấp hành Hội Khuyến học huyện;
- Đại diện Hội cựu giáo chức huyện Phong Thổ.
- Ban giám hiệu các trường trực thuộc phòng GD&ĐT,
- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
2. Cấp cơ sở
2.1. Đối với các trường trực thuộc huyện
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Giao cho Cụm trưởng Cụm giáo dục các xã (thị trấn) thống nhất chương
trình, xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
và tổ chức sơ kết thi đua đợt 1.
Báo cáo thời gian, địa điểm tổ chức Lễ mít tinh 40 năm ngày Nhà giáo
Việt Nam về Phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 10/11/2022.
2.2. Đối với các trường trực thuộc Sở GD&ĐT
Tổ chức Lễ mít tinh theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.
3. Nội dung chương trình buổi lễ
- Văn nghệ chào mừng;
-Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Diễn văn Lễ mít tinh 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;
- Phóng sự phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo
Việt Nam (1982-2022);
- Phát biểu của Lãnh đạo huyện, Sở GD&ĐT Lai Châu;
- Phát biểu của nhà giáo tiêu biểu;
- Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu;
- Kết thúc chương trình Lễ mít tinh.
4. Khen Thưởng
Giao phòng Nội vụ huyện phối hợp phòng GD&ĐT tham mưu UBND
huyện khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích nhân kỷ niệm 40 năm ngày
Nhà giáo Việt Nam 20/11.
5. Kinh phí
5.1. Kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,
tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam cấp huyện: Được
trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục đã được giao tại Quyết định số
4368/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện Phong Thổ về việc giao dự
toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 cho Phòng Giáo dục và đào tạo.
5.2. Kinh phí thi đua, khen thưởng: Được trích từ nguồn kinh phí đã giao
cho phòng Nội vụ tại Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của
UBND huyện Phong Thổ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương
năm 2022.
5.3. Kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,
tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam đối với các trường
trực thuộc Sở GD&ĐT; các trường thuộc huyện: Được trích từ nguồn kinh phí
đã giao cho các trường và nguồn xã hội hóa (nếu có).
D. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao, tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt
Nam (20/11/1982-20/11/2022).
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Tham mưu UBND huyện thành lập Ban tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm.
Chủ trì, phối hợp các phòng, ban liên quan tham mưu tổ chức thực hiện.
2. Văn phòng HĐND-UBND huyện
Phối hợp với phòng GD&ĐT chuẩn bị cơ sở vật chất cho Lễ mít tinh kỷ
niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
3. Phòng Nội vụ huyện
Phối hợp phòng GD&ĐT tham mưu UBND huyện khen thưởng tập thể cá
nhân có thành tích nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Phối hợp phòng GD&ĐT tham mưu UBND phê duyệt dự toán kinh phí tổ
chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
5. Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện
Đưa tin, truyền thông về các hoạt động tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11; Phối hợp phòng GD&ĐT tổ chức chương trình Văn nghệ Lễ mít tinh; Hội
thi tiếng hát người giáo viên nhân dân; Giải bóng chuyền hơi ngành Giáo dục.
6. Các xã, thị trấn
Xã hội hóa nguồn kinh phí, chỉ đạo các đơn vị trưởng tổ chức các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt nam
đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tổ chức thăm hỏi động viên các Nhà giáo đã và
đang công tác có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
7. Các trường trực thuộc Sở GD&ĐT
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 40
năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). Tổ chức Lễ mít tinh Kỷ
niệm phù hợp với tình hình thực tế.
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) của Uỷ ban nhân dân huyện Phong
Thổ. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy (B/c);
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng ban liên quan;
- Lưu: VT.

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

Mai Thị Hồng Sim
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc có
trách nhiệm xây dựng kếNam thật sự là ngày hội của Nhà giáo. Tc hi liên hệ với
Văn phòng - Phòng G và Đào tạo theo số điện thoại 0986.134.665c giải đ
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