
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /KH-SGDĐT Ninh Thuận, ngày     tháng 9 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Hội thao và Liên hoan tiếng hát ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận  

chào mừng 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 V/v tổ chức các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà 

giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch Hội thao và Liên 

hoan tiếng hát ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận chào mừng kỷ niệm 40 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam, như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu 

- Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-

20/11/2022) bằng các hoạt động thiết thực trong đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, nhân viên (CBCCVCNV) ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

- Tạo sự đoàn kết gắn bó, giao lưu, đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể 

dục, thể thao; nâng cao đời sống tinh thần đội ngũ CBCCVCNV góp phần 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023. 

- CBCCVCNV tham gia Hội thao và Liên hoan tiếng hát với tinh thần 

đoàn kết, trung thực, cao thượng; đảm bảo an toàn, tiết kiệm; chấp hành 

nghiêm túc các quy định của Ban Tổ chức (BTC).  

II. Nội dung  

1. Đối tượng tham gia 

CBCCVCNV đang công tác, giảng dạy; có hợp đồng lao động hoặc hợp 

đồng làm việc từ 01 năm trở lên tại các trường học và cơ sở giáo dục trên địa 

bàn tỉnh; mời CBCCVCNV Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 

tại Ninh Thuận. 

2. Liên hoan tiếng hát  

- Nội dung: Ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh; ca ngợi ngành Giáo dục, tôn vinh nghề dạy học.  

- Loại hình nghệ thuật: Hát (đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca), khuyến khích 

có múa phụ họa (được chọn học sinh, sinh viên tham gia múa phụ họa). 

3. Hội thao  

Các môn Hội thao: gồm 04  môn thi đấu: 

- Môn Bóng chuyền nam. 
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- Môn Bóng đá mini nữ. 

- Môn Bóng bàn. 

- Môn Cầu lông.  

4. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian các đơn vị đăng ký danh sách gửi về Sở GDĐT trước ngày 

10/10/2022, qua địa chỉ email: vannghetheducthethao2022@gmail.com. 

- Thời gian họp BTC, Trọng tài, Trưởng đoàn: dự kiến lúc 08giờ ngày 

21/10/2022, địa điểm tại Hội trường Sở GDĐT. Nội dung: tổ chức bốc thăm, 

xếp lịch hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao (BTC sẽ gửi Giấy mời đến các 

đơn vị). 

- Thời gian tổ chức Hội thao, thi đấu các môn: dự kiến từ ngày 28/10 đến 

ngày 05/11/2022. Khai mạc lúc 08giờ00 ngày 28/10/2022 (thứ Sáu). Bế mạc 

và trao thưởng lúc 11giờ00 ngày 05/11/2022 (thứ Bảy).  

- Thời gian tổ chức Liên hoan tiếng hát: từ ngày 11/11/2022 đến ngày 

12/11/2022. Các đơn vị chạy thử chương trình ngày 11/11/2022; tổ chức thi 

diễn ngày 12/11/2022 (thứ Bảy). Khai mạc lúc 7giờ30 ngày 12/11/2022. Bế 

mạc và trao thưởng lúc 21giờ00 ngày 12/11/2022.   

- Địa điểm tổ chức: (Ban Tổ chức thông báo sau).  

III. Kinh phí tổ chức 

1. Sở GDĐT: Chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức Hội thao, Liên hoan 

tiếng hát cho toàn ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận.  

2. Các phòng GDĐT huyện, thành phố; các đơn vị, Cụm thi đua trực 

thuộc Sở GDĐT: Chịu trách nhiệm bố trí kinh phí cho CBCCVCNV thuộc 

quyền quản lý tham gia Hội thao và Liên hoan tiếng hát do Sở GDĐT tổ chức.  

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Sở GDĐT 

- Phòng Tổ chức-Hành chính chủ trì phối hợp các phòng chức năng của 

Sở GDĐT tham mưu thành lập Ban tổ chức, Điều lệ, Quy chế, công tác khen 

thưởng và các điều kiện khác để phục vụ Hội thao, Liên hoan tiếng hát.   

 - Phòng Kế hoạch-Tài chính chủ trì phối hợp các phòng chức năng của 

Sở GDĐT tham mưu lập dự trù kinh phí. 

- Phòng Nghiệp vụ dạy và học tham mưu thành lập tổ Trọng tài Hội thao, 

Ban giám khảo Liên hoan tiếng hát.   

  2. Công đoàn ngành Giáo dục  

  Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBCCVCNV tham gia hưởng ứng 

Hội thao, Liên hoan tiếng hát chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 

Nam. 

3. Phòng GDĐT huyện, thành phố; các đơn vị, Cụm thi đua trực 

thuộc Sở GDĐT 

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

ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận.  
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- Đăng ký danh sách Đoàn tham gia Hội thao, Liên hoan tiếng hát theo 

Kế hoạch, Điều lệ, Quy chế của Ban tổ chức.     

Trên đây là Kế hoạch Hội thao và Liên hoan tiếng hát ngành Giáo dục 

tỉnh Ninh Thuận chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, 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./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                          
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Phó Giám đốc Sở GDĐT;  

- Công đoàn Giáo dục tỉnh; 

- Trưởng, Phó phòng chức năng Sở GDĐT; 

- Trưởng phòng GDĐT huyện, thành phố; 

- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 

- Web Sở GDĐT;  

- Lưu: VT, P. TCHC (05 bản). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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