
 

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:         /SGDĐT-TCHC Ninh Thuận, ngày     tháng 11  năm 2021 

V/v hướng dẫn kỷ niệm 39 năm 

Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 -20/11/2021)  

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trưởng phòng GDĐT huyện, thành phố. 

              

Căn cứ Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy 

định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, 

địa phương, 

 Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt 

Nam (20/11/1982 -20/11/2021), như sau: 

1. Không tổ chức Lễ kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 - 20/11/2021) tại các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, nhà 

trường được quy định tại Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính 

phủ. 

2. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nơi nào kiểm soát tốt tình 

hình dịch bệnh đảm bảo an toàn không để lây lan trong trường học, có thể thực 

hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua, hội thảo, tọa đàm và các hoạt 

động thiết thực khác kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng thời đảm bảo thực 

hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; lồng ghép 

triển khai Phong trào thi đua đặc biệt "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung 

sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022". Nội dung tổ chức cần ngắn gọn, 

trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả tránh hình thức phô trương; không được tặng 

quà, tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm; thực hiện nghiêm các quy 

định về công tác tài chính, tuyệt đối không để xảy ra lạm thu, vi phạm quy định 

về công tác tài chính trong quá trình tổ chức. 

Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng GDĐT huyện, thành phố, Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện nội dung trên và báo cáo về Sở trước 

ngày 25/11/2021 (qua Phòng Tổ chức-Hành chính)./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;    

- UBND tỉnh (báo cáo);         

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;                                                                                

- GĐ&PGĐ Sở; 

- Công đoàn ngành GD; 

- Trưởng, Phó phòng Sở;   

- Website Sở;                              

- Lưu: VT, P.TCHC.                                           
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