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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) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 662/KH-BGDĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 40 năm Ngày 

Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và Chỉ thị số 02/CT-UBND 

ngày 10/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động thi đua thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, chào mừng kỷ 

niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992-01/4/2022), 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động, sự kiện kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tri ân, tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong sự 

nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo; tạo sự hứng khởi, khơi dậy tinh thần 

"hết lòng vì học sinh thân yêu", thúc đẩy đội ngũ nhà giáo và toàn Ngành 

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 của Ngành chăm 

lo xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo, phát triển giáo dục và đào tạo đáp 

ứng yêu cầu cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, qua 

đó, giáo dục và phát huy hơn nữa truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc 

Việt Nam. Đồng thời, cũng là dịp ghi nhận, tri ân ủng hộ, giúp đỡ của các tổ 

chức, cá nhân đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của dân tộc. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng và kỷ niệm với nhiều nội 

dung, hình thức phong phú, đa dạng, có ý nghĩa giáo dục, mang lại hiệu ứng, 

lan tỏa trong xã hội, tạo ấn tượng sâu sắc cho mỗi cán bộ quản lý giáo dục, 

nhà giáo và học sinh. 

- Kịp thời phát hiện mô hình mới, nhân tố mới để bồi dưỡng, nhân rộng và tôn 

vinh; tổ chức phát động, tổng kết phong trào thi đua, bình xét và đề xuất khen 

thưởng đúng người, đúng việc nhằm tạo động lực phấn đấu cho cán bộ quản lý giáo 

dục, giáo viên, nhân viên và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao. 

- Các hoạt động được tổ chức phải trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn, 

hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm gắn với tuyên truyền về truyền thống 40 năm của 

Ngành, tránh phô trương hình thức, lãng phí, gây phiền hà cho học sinh và cha mẹ 
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học sinh; thực hiện việc phòng chống dịch Covid-19 an toàn.  

II. NỘI DUNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ngày Nhà giáo Việt Nam 

Thời gian: Từ tháng 8/2022 đến ngày 20/11/2022. 

Nội dung: Tuyên truyền về truyền thống và những thành tựu nổi bật của 

ngành GDĐT Ninh Thuận; sự quan tâm chăm lo của các cấp, các ngành và 

toàn xã hội đối với giáo dục đào tạo; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; các mô hình, gương điển hình tiên tiến, đổi 

mới, sáng tạo; tuyên truyền, giới thiệu về tiềm năng, triển vọng phát triển của 

Ngành Giáo dục Ninh Thuận. 

Hình thức:  

- Thông qua Trang thông tin điện tử của Sở GDĐT và của các đơn vị, 

trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua mạng xã hội, hệ thống cổ 

động trực quan (báo tường, băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích...); xây dựng 

tập san và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... 

- Sở GDĐT xây dựng chuyên mục “Hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11” trên Trang thông tin điện tử của Sở GDĐT, bắt đầu 

hoạt động từ tháng 8/2022, đăng tải những tin, bài do các đơn vị, trường học và 

cán bộ, giáo viên, học sinh qua các thời kỳ gửi về Ban Biên tập.  

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự về 

những thành tựu nổi bật của ngành GDĐT qua 30 năm xây dựng, đổi mới và 

phát triển (từ ngày tái lập tỉnh đến nay), gương nhà giáo, học sinh tiêu biểu; 

các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.  

- Xây dựng tập san về thành tựu tiêu biểu của Ngành GDĐT Ninh Thuận 

qua 30 tái lập tỉnh đến nay (1992-2022). 

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao 

Thời gian: từ tháng 9/2022 đến ngày 20/11/2022 

Nội dung: 

- Tổ chức Hội thao toàn ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận gồm các môn 

bóng đá mini, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông (bóng đá mini, bóng chuyền 

thi đấu theo đơn vị đội phòng GDĐT huyện, thành phố và Cụm thi đua các 

đơn vị trực thuộc Sở). 

- Tổ chức Liên hoan tiếng hát cán bộ, nhà giáo, người lao động toàn 

ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận (mỗi phòng GDĐT huyện, thành phố và 

Cụm thi đua các đơn vị trực thuộc Sở thành lập 01 Đoàn). 

- Xây dựng kỷ yếu, báo tường, triển lãm ảnh về thành tựu tiêu biểu góp 

phần vào sự phát triển của sự nghiệp giáo dục tại nhà trường, đơn vị, toàn 

Ngành. 

- Tổ chức các diễn đàn khoa học; Hội thảo chuyên đề giáo dục đạo đức 

lối sống, kỹ năng sống, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật cho học 

sinh; Hội thảo chuyên đề dành cho giáo viên các cấp học trong đó mời các 
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chuyên gia giáo dục nói chuyện về chuyên môn, về đạo đức nghề nghiệp… 

Xây dựng môi trường văn hóa trường học, xây dựng trường học xanh, sạch, 

đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. 

3. Tổ chức khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam 

Thời gian: Từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2022. 

Nội dung: 

- Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của từng đơn vị, trường 

học, mỗi cơ sở giáo dục, phòng GDĐT, cơ quan Sở GDĐT xây dựng ít nhất 

01 công trình, phần việc thiết thực, có sản phẩm cụ thể (tên công trình cụ thể) 

nhằm chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và lựa chọn công 

trình tiêu biểu để gắn biển tên “Công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày 

Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)”. 

- Các công trình, phần việc tập trung vào những nội dung sau: Cải tạo 

khuôn viên và trang trí trường học (trồng cây xanh, cây bóng mát, thảm cỏ,  

vườn hoa; làm sân bãi, đường đi; nâng cấp cổng trường, tường rào; hệ thống 

panô, khẩu hiệu; hệ thống chiếu sáng…), xây dựng trường học xanh-sạch-

đẹp; tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học (xây dựng công trình 

vệ sinh, nước sạch, phòng học, phòng học bộ môn, phòng làm việc, mái 

che…). 

4. Tổ chức các hoạt động tri ân, phát động phong trào thi đua, khen 

thưởng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

Thời gian: Từ tháng 8/2022 đến tháng 11/2022. 

a) Hoạt động tri ân 

- Dâng hương, báo công tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh. 

- Thăm các đồng chí nguyên Lãnh đạo Sở GDĐT Ninh Thuận qua các 

thời kỳ. 

- Tổ chức gặp mặt Nhà giáo ưu tú.  

- Tổ chức gặp mặt học sinh đạt giải quốc gia các môn học qua các năm.  

- Lựa chọn, bình xét “Nhà giáo tiêu biểu 30 năm (1992-2022)”. 

- Tổ chức Hội nghị chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

và biểu dương Nhà giáo tiêu biểu xuất sắc ngành Giáo dục.  

Lưu ý: Các cơ sở giáo dục, nhà trường tùy vào tình hình thực tế để tổ 

chức các hoạt động tri ân, tôn vinh đối với  nhà giáo tiêu biểu đã và đang công tác 

tại đơn vị qua các thời kỳ; tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống các thế hệ 

nhà giáo nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

b) Công tác thi đua, khen thưởng 

- Phát động, triển khai và tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ 

niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt, học 

tốt”. 

- Mỗi cấp học, 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. 
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- Cấp cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua chào mừng kỷ 

niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; biểu dương, khen thưởng những tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua vào dịp kỷ niệm 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Sở GDĐT tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; biểu 

dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện phong trào thi đua vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

III. KINH PHÍ 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức các hoạt 

động cho toàn ngành GDĐT Ninh Thuận.  

2. Phòng GDĐT huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục, trường học: 
Chịu trách nhiệm bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động của đơn vị và kinh phí 

tham gia các hoạt động cấp tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức-Hành chính 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Giám đốc Sở  

GDĐT triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào 

mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. 

- Tham mưu tổ chức các hoạt động: Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo 

Việt Nam; công tác thi đua, khen thưởng; gặp mặt các thế hệ nhà giáo; phối 

hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự truyền hình về 

thành tựu nổi bật của ngành GDĐT trong xây dựng, đổi mới và phát triển; 

phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí cung cấp thông tin để đăng tin, bài 

về những thành tựu nổi bật của ngành. 

- Chủ trì xây dựng tập san về thành tựu tiêu biểu của Ngành GDĐT Ninh 

Thuận qua 30 tái lập tỉnh đến nay (1992-2022). 

- Xây dựng Chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ kỷ niệm 40 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam của   Ngành. 

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng dự toán kinh phí tổ 

chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11 toàn ngành GDĐT Ninh Thuận. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- Chủ trì phối hợp với các phòng thuộc Sở GDĐT xây dựng dự toán kinh 

phí tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11 cấp Ngành và của cơ quan Sở. 

- Phối hợp Phòng Tổ chức-Hành chính cung cấp tin, bài, ảnh, video clip 

để xây dựng tập san về thành tựu tiêu biểu của Ngành GDĐT Ninh Thuận qua 

30 tái lập tỉnh đến nay (1992-2022). 

3. Thanh tra Sở 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở xây dựng kế hoạch kiểm tra 

công trình, phần việc của các đơn vị đã triển khai; kiểm tra việc tổ chức thực 
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hiện Kế hoạch này. 

- Phối hợp Phòng Tổ chức-Hành chính cung cấp tin, bài, ảnh, video clip 

để xây dựng tập san về thành tựu tiêu biểu của Ngành GDĐT Ninh Thuận qua 

30 tái lập tỉnh đến nay (1992-2022). 

4. Phòng Nghiệp vụ dạy và học 

- Chọn một số nhiệm vụ trọng tâm tham mưu chỉ đạo các cấp học để tạo 

điểm nhấn, đột phá trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023. 

- Phối hợp với các phòng thuộc Sở tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo thực 

hiện kế hoạch xây dựng công trình, phần việc tại các cơ sở giáo dục mầm 

non, tiểu học, THCS, THPT chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 

Nam. 

- Chủ trì xây dựng Chuyên mục “Hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam 20/11” trên Trang thông tin điện tử của Sở. 

- Phối hợp Phòng Tổ chức-Hành chính xây dựng tập san về thành tựu 

tiêu biểu của Ngành GDĐT Ninh Thuận qua 30 tái lập tỉnh đến nay (1992-

2022). Cung cấp tin, bài, ảnh, video clip để xây dựng tập san về thành tựu tiêu 

biểu của Ngành GDĐT Ninh Thuận qua 30 tái lập tỉnh đến nay (1992-2022). 

5. Công đoàn Giáo dục tỉnh 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực 

tham gia hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong việc triển 

khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Phòng Tổ chức-Hành chính 

cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, báo chí để giới thiệu, cổ vũ, 

phổ biến, nhân rộng cách làm hay, các mô hình, gương điển hình tiêu biểu, 

xuất sắc trong ngành GDĐT và cung cấp tin, bài, ảnh, video clip để xây dựng 

tập san về thành tựu tiêu biểu của Ngành GDĐT Ninh Thuận qua 30 tái lập 

tỉnh đến nay (1992-2022). 

- Chủ trì, phối hợp với Sở GDĐT tổ chức giải bóng đá mini, bóng 

chuyền, bóng bàn, cầu lông; Liên hoan tiếng hát cán bộ, nhà giáo, người lao 

động trong toàn ngành chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.  

- Phối hợp Phòng Tổ chức-Hành chính xây dựng tập san về thành tựu 

tiêu biểu của Ngành GDĐT Ninh Thuận qua 30 tái lập tỉnh đến nay (1992-

2022). Cung cấp tin, bài, ảnh, video clip để xây dựng tập san về thành tựu tiêu 

biểu của Ngành GDĐT Ninh Thuận qua 30 tái lập tỉnh đến nay (1992-2022). 

4. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Chuẩn bị cơ sở vật chất đảm 

bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định để tổ chức tốt hội thao ngành Giáo dục 

gồm các môn bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông (1 sân bóng đá mini 

5 người, 1 sân bóng chuyền 6 người, 3 bàn bóng bàn, 3 sân cầu lông). 

6. Phòng GDĐT các huyện, thành phố 

- Trên cơ sở Kế hoạch này, phòng GDĐT các huyện, thành phố xây dựng 

kế hoạch triển khai đến các cơ sở giáo dục trực thuộc và tổ chức thực hiện phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương. 
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- Hằng tháng, đăng các tin, bài về chủ đề kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11 trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và Trang thông tin 

điện tử của Sở GDĐT. 

- Phối hợp Phòng Tổ chức-Hành chính cung cấp tin, bài, ảnh, video clip 

để xây dựng tập san về thành tựu tiêu biểu của Ngành GDĐT Ninh Thuận qua 

30 tái lập tỉnh đến nay (1992-2022). 

- Tuyển chọn, thành lập Đoàn tham dự Hội thao, Liên hoan tiếng hát cấp 

tỉnh.  

7. Các đơn vị trực thuộc Sở 

- Trên cơ sở Kế hoạch này, các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức 

thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. 

- Hằng tháng, đăng các tin, bài về chủ đề kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11 trên Trang thông tin điện tử của đơn vị và Trang thông tin 

điện tử của Sở GDĐT. 

- Phối hợp Phòng Tổ chức-Hành chính cung cấp tin, bài, ảnh, video clip 

để xây dựng tập san về thành tựu tiêu biểu của Ngành GDĐT Ninh Thuận qua 

30 tái lập tỉnh đến nay (1992-2022). 

- Tuyển chọn, thành lập Đoàn tham dự Hội thao, Liên hoan tiếng hát cấp 

tỉnh.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022), Sở GDĐT yêu cầu 

Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở, Trưởng phòng GDĐT các huyện, 

thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, báo cáo với Sở 

GDĐT (qua Phòng Tổ chức-Hành chính) để được hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Bộ GDĐT (báo cáo); 

- Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Đài PTTH tỉnh (phối hợp); 

- Báo Ninh Thuận (phối hợp); 

- Tạp chí văn nghệ (Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh); 

- Trưởng phòng GDĐT huyện, thành phố; 

- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 

- GĐ, Phó Sở GDĐT;                                             

- Công đoàn Giáo dục tỉnh; 

- CB, CC Sở GDĐT: 

- Trang thông tin điện tử Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, P.TCHC.     
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