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KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-

20/11/2022) và Tuyên dương khen thưởng năm học 2021-2022
 

Căn cứ Nghị định 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về 
ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa 
phương; Kế hoạch số 1730/KH-SGDĐT ngày 17/8/2022 của Sở GDĐT tỉnh 
Quang Nam về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày 
Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022); Kế hoạch số 151/KH-UBND 
ngày 07/10/2022 của UBND huyện Đại Lộc về việc tổ chức các hoạt động chào 
mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022); 
UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo 
Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và Tuyên dương khen thưởng năm học 
2021-2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
- Nhằm khơi dậy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo, đạo lý “tôn sư trọng 

đạo” trong nhân dân; bồi dưỡng lòng tự hào, yêu ngành, tận tâm, tận lực với 
nghề của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; chung tay xây dựng 
“Trường học hạnh phúc”. 

- Khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong  
trào thi đua năm học 2021-2022; động viên, khích lệ toàn ngành thi đua lập 
thành tích, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023.

- Tổ chức Tuyên dương, khen thưởng thiết thực, hiệu quả, không phô  
trương, hình thức, đúng theo tinh thần Chỉ thị 53/CT-TU ngày 20/4/2020 của 
Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 
1. Tên gọi: Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-

20/11/2022) và Tuyên dương khen thưởng năm học 2021-2022. 
 2. Thời gian: Ngày 17/11/2022 (Thứ Năm), bắt đầu lúc 08h00.  
3. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.
4. Thành phần
4.1. Đại biểu khách mời: 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban liên quan của Sở 

GDĐT tỉnh Quảng Nam; 
- Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; 
- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MT, hội, đoàn thể của 

huyện; Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện; các cơ quan tỉnh, 
trung ương đóng trên địa bàn huyện;
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- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 
- Các Nhà giáo ưu tú của huyện; 
- Nguyên lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDĐT huyện qua các thời kỳ;
- Nguyên Hiệu trưởng các trường học qua các thời kỳ 
4.2. Đại biểu trong ngành Giáo dục và Đào tạo
- Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, nhân viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng các trường học.
- Đại diện tập thể, cá nhân các đơn vị được nhận Cờ thi đua của UBND 

tỉnh Quảng Nam; Bằng khen của Bộ GDĐT; Bằng khen của UBND tỉnh, Nhà 
giáo được Sở GDĐT vinh danh; Tập thể đạt giải toàn đoàn các hội thi thuộc 
Tuần lễ Văn hóa thể thao chào mừng 40 năm ngày NGVN.

5. Chương trình tổ chức
+ Văn nghệ chào mừng;
+ Chào cờ, quốc ca;
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
+ Diễn văn chào mừng của lãnh đạo huyện;
+ Trình chiếu phóng sự về thành tích giáo dục của huyện nhà qua 47 năm 

xây dựng và phát triển;
+ Phát biểu của đại diện nhà giáo ưu tú
+ Phát biểu của Thường trực Huyện ủy
+ Công bố quyết định và tuyên dương khen thưởng; 
+ Bế mạc, gặp mặt thân mật.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu

cụ thể từng nội dung của Kế hoạch, nội dung, chương trình, tổ chức Lễ kỷ niệm 
40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và Tuyên dương 
khen thưởng năm học 2021-2022; 

- Chuẩn bị diễn văn chào mừng của của lãnh đạo huyện; 
- Lập danh sách đại biểu mời dự Lễ trình lãnh đạo huyện; in và phát hành 

giấy mời; tham mưu quà tặng và soát báo đại biểu tham dự Lễ;
- Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng;
- Chuẩn bị âm thanh, maket, sắp xếp bàn ghế, hoa để bàn, hoa bục tượng 

Bác, hoa bục nói, làm bảng tên đại biểu;
- Làm công tác điều hành Lễ kỷ niệm;
- Tổ chức phục vụ nước uống, tiệc trà thân mật cho các đại biểu;
- Xây dựng kế hoạch-Tổng hợp danh sách được tuyên dương khen 

thưởng năm học 2021-2022.   
- Lựa chọn và lập danh sách 20 nhà giáo tiêu biểu, nhà giáo có hoàn cảnh 

khó khăn để lãnh đạo thăm và tặng quà trong Lễ kỷ niệm.
- Hợp đồng báo Quảng Nam mở chuyên trang về thành tích của ngành 

GDĐT huyện để tặng đại biểu về dự lễ.
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phóng sự dài khoảng 

15-20 phút về thành tích giáo dục của huyện nhà qua 47 năm xây dựng và phát 
triển.
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- Tổng hợp báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình
triển khai thực hiện và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND huyện để 
theo dõi  đúng quy định;

- Lập dự trù kinh phí tổng hợp của các nội dung phục vụ Lễ gặp mặt trình 
UBND huyện phê duyệt để thực hiện. Sử dụng quyết toán kinh phí đảm bảo 
đúng quy định.

2. Đề nghị Văn phòng Huyện ủy: Bố trí Hội trường, chuẩn bị máy nổ 
dự phòng phục vụ Lễ. Tham mưu bài phát biểu của Thường trực Huyện ủy.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Tham mưu bố trí kinh phí tổ
chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022).

4. Phòng Văn hóa và Thông tin: Tổ chức tuyên truyền kịp thời về Lễ kỷ 
niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam đến mọi người dân trên địa bàn huyện.

5. Phòng Nội vụ: Điều hành khen thưởng
6. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình 

huyện
- Xây dựng tin, bài về thành tích giáo dục của huyện nhà qua 47 năm xây 

dựng và phát triển; giới thiệu các gương nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc trên địa bàn 
huyện trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Trang trí hình thức trước và trong Hội trường Huyện ủy.
7. Trung tâm Y tế huyện
- Tổ chức khử trùng khu vực tổ chức tiệc trà và kiểm soát an toàn vệ sinh 

thực phẩm phục vụ đại biểu dự Lễ. 
- Bố trí Tổ y tế và cơ số thuốc để chăm sóc sức khỏe đại biểu dự Lễ.
8. Điện lực Đại Lộc: Đảm bảo nguồn điện tại khu vực Huyện ủy phục vụ 

buổi Lễ.
9. UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành có liên quan: Phối 

hợp chặt chẽ với Phòng GDĐT huyện triển khai kế hoạch này.
10. Đề nghị UBMTTQVN huyện,  các hội, đoàn thể chính trị xã hội 

huyện
Phối hợp tuyên truyền giới thiệu đến các tầng lớp nhân dân về Lễ kỷ 

niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và Tuyên 
dương khen thưởng năm học 2021-2022 để tạo sự đồng thuận chung toàn xã 
hội.

11. Đối với các trường học
- Tùy điều kiện thực tế  trường xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức Lễ 

kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) một cách 
thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương hình thức.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt 
Nam trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và tổ chức Lễ kỷ niệm chào 
mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, 
đơn vị.

- Từ ngày 10/11/2022, các đơn vị thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu về 
Ngày Nhà giáo Việt Nam ở cổng trường, trong trường theo khẩu hiệu sau: Chào 
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mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).
- Tham gia Lễ kỷ niệm cấp huyện đúng thành phần triệu tập.
12. Một số yêu cầu khác
Đại biểu khách mời và các cá nhân khi tham dự buổi tuyên dương khen 

thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022 phải thực 
hiện một số quy định sau:

- Trang phục: 
+ Nam: Bộ veston hoặc quần tây, áo sơ mi dài tay có thắt cà vạt.
+ Nữ: Bộ áo dài truyền thống.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 

Nam (20/11/1982-20/11/2022) và Tuyên dương khen thưởng năm học 2021-
2022, yêu cầu các cơ quan ban, ngành, các hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, 
các trường học trên địa bàn huyện triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BCĐ ngày lễ lớn của huyện;
- Lưu: VT.

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

#ChuKyLanhDao
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