
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
Về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền 
chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo 

Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)

#DiaDiemNgayBanHanh

            Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 07/10/2022 của UBND huyện 
Đại Lộc về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 
(20/11/1982 - 20/11/2022); Phòng GDĐT huyện Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các 
trường trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức tuyên truyền về truyền thống “Tôn sư trọng đạo” và những thành tựu 
nổi bật của ngành GDĐT huyện Đại Lộc 47 năm xây dựng và phát triển; sự quan 
tâm chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với GDĐT huyện nhà; tuyên 
truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 Ngày Nhà giáo Việt Nam do UBND 
huyện tổ chức; tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt 
và các mô hình tiêu biểu của đơn vị, của ngành trong 47 năm qua.

- Hình thức tuyên truyền:
+ Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của các đơn vị, các tổ chức đoàn 

thể, tổ, nhóm chuyên môn, trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua mạng xã 
hội; trên hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích…

+ Thời gian tổ chức tuyên truyền từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 
20/11/2022.

+ Xây dựng chuyên mục: “Chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt 
Nam (20/11/1982 – 20/11/2022)” trên Cổng thông tin điện tử của trường; đăng tải 
tin, bài tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 40 năm nNày Nhà giáo Việt Nam do 
huyện và trường tổ chức.

+ Tuỳ tình hình thực tế tại cơ sở các đơn vị có thể xây dựng ấn phẩm, bản tin, 
tập san của đơn vị “Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 
(20/11/1982 – 20/11/2022)”.

- Khẩu hiệu truyên truyền:
+ Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 

20/11/2022) 
+ Chào mừng Tuần lễ Văn hoá – Thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo huyện 

Đại Lộc năm 2022.
Nhận được Công văn này đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện 

nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT-NGLL.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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