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I. MuC  JJICH, YEU CAU 

1. Muc thch 

- Ghi nhân, ton vinh di ngü nhâ giáo co nhiêu cng hiên, dóng gop di vi s1r 
nghip giáo diic; kho'i dydio 1 "Uông nuâc nhó nguOn", "Ton su tr9ng d?o"  trong h9c 
sinh, phii huynh và các tang lop nhân dan; dng vién, khIch 1 niêm t1.r hâo, lông yêu 
nghê, quyêt tam vuo't khó, n 1irc phân dâu vi sir nghip "trông nguO'i" cüa di ngü can 
b, giáo viên, nhân viên trong ngành Giáo due. 

- Day mnh phong trào thi dua "Day tOt — H9c tOt", "DOi mdi, sang to trong quãn 
1', giáng day và hoc tap", "Ca nuc doàn kêt, chung s'c, dOng lông thi dua phông, chông 
và chiên thang dai dich COVID-1 9", "Can bô, cOng chiirc, viên chiirc thi dua thuc hiên 
van hOa cong sO", nhãm t?o  dng hrc thumg xuyên thie day sir phát triên và nâng cao 
chat lucmg giáo due, dào tao. 

2. Yêu CãH 

- Ho?t dng chào mrng ngày Nhà giáo Vit Nam phái gän vO'i các ho?t dng chuyên 
mOn và các phong trào thi dua, các cuc van dng dang duçc triên khai trong toàn Ngành 
rnt each thiêt thrc, nghia, hiu qua, ph hop. 

- Các hoat dng.cho mrng phái trang trong, có ' ngha giáo due, dam bâo an toàn, 
tiêt kim, dñng quy djnh -trong diêu kin thije hiên nghiêm the các nguyen tãc phông, 
chông dch Covid- 19 theo quy djnh cña ngành Y tê. 

II. NOI DUNG KE HOACH 

- T chiirc tuyên truyn v nghia ciia Ngày nhà giáo Vit Nam 20/11. 

- Giáo diic truyên thông dy tOt, h9c tt; khêu gçii truyên thông "Ung nuO'c nhO' 
nguôn", "TOn six tr9ng do" trong h9c sinh, phii huynh và cong dông. 

- Phát dng phong trào thi dna 1p thành tIch chào mmg 39 nãm Ngày Nhà giáo 
Vit Nam; chi dto và tO chirc các sinh hot chuyên mOn, hoat dng van hóa, van nghê, 
the thao môt each phü hop,  thiêt thirc chào mirng Ngày Nhà giáo Vit Nam 20/11. 

- Tham mu'u cp üy, chInh quyên các cap to chrc thàm hOi, chñc rnimg mt sO co' 
sO' giáo diic nhân dip 20/11. 

- Lam tOt chInh sách, quan tam dO'i sOng vat chit, tinh than cho nhà giáo, nhât là 
nhü'ng nhà giáo thuôc diên chInh sach, khó khãn... 

III. TO CHUC THU'C HIEN 
1. Dôi vói Phông Giáo diic và Dào to 
- xay dirng k hoch, phát &5ng thi dua chào n1mg ngày Nhà giáo Vit Narn 20/Il. 

Chi do cáe cap h9e, be hoe, ngành hpc day manh  các hoat dng chuyen mOn trong diêu 
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kin phông chng dlch  bnki covid-19; khäc phiic khó khãn, tao  không khI thi dua sôi nOi 
trong toàn Ngãnh. 

- Phát dng phong trào thi dua "Day tot, h9c tot", 1p thành tich cao nhãt chào rnrng 
39 nãm ngày 1'Thà giáo Vit Nam 20/11. PhOi hp tO chic tOt cong tác tuyén truyên tai 
da phuung ye ngày Nba giáo Vit Nam. 

- Tang cuOng cOng tác truyên thông; phi hcrp vi các ban, ngành, doàn the lien 
quan và Trung tam van hóa truyên thông thj xã tuyên truyên các hoat dng nhân dip  39 
nãm Ngày 'Nhà giáo Vit Nam: giâi thiu nh1tng don vi, Ca nhân nhà giáo tiêu biêu. lan 
tóa nhung diên hInh tiên tiên, nhttng tam guung các Nhà giáo có nhiêu dóng gop cho sr 
nghip giáo diic. 

- Tham mru Uy ban nkiân dan thj xa chi dao  các dia phuong trên dja bàn hithng 1rng 
dot thi dua; chi dao các nhà tnthng to chirc các hot dng chuyên mOn, van hóa, van 
ngh, the thao phñ hop trong diêu kin phông chông dch bnh Covid-19 t?i  co quan, don 
vi, trumg hoc. 

- Tham mru UBND thj xã phôi hop vñ So GD&DT t chirc tang qua cña UBND 
tinh cho các the he NGND, NGUT dang sinh song trén dja bàn theo chi dao  ci1a UBND 
tinh t?i  Cong van sO 7985/UBND.VX ngày 22/10/202 1 ye vic tang qua gp mt the 
h NGND,NGIJT nãm 2021 (S GD&DT sê có van bàn huóng dan riêng). 

- Tham miru Thi üy, UBND thi xã tO chüc thãm hOi, chic müng môt s don vi 
trtthng h9c trén dja bàn. 

- VI djch bnh Covid-1 9 dang din bin phüc tap  nén chi do các Co s giáo due t 
chic các boat dng thiêt thirc, phi hop, dam bào các diêu kin phông chông dlch  Covid 
-19. KhOng to chc t9a dam hay các hot dng tp trung dông ngui. 

2. Dôi vói các co' so' giáo due 

- Phát dng dçt cao dimsinh hot chuyên mOn, thi dua 1p thành tIch trong giang 
day, h9c tip, rén luyn chào mrng ngày Nhà giáo Vit Nam 20/11. 

- TO chirc tuyên truyên ye ngày Nhà giáo Vit Nam vâi các hInh thüc viêt bài, du'a 
tin, treo cdi, bang rOn, khâu hiêu... 

- Phi hop vO'i Hôi cha mh9c sinh,Hôi Cru giáo chiirc, Hi Kbuyên h9c... tO chc 
cac hoat dông nhãm tuyên truyên, giáo diic truyen thông "UOng nuâc nh nguOn", "Ton 
sutr9ng dao",  "Tn an thây cô" gãn vi các ho?t dng ci the cña giáo viên, h9c sinh nhu: 
Tiet hoc tOt, Ngày h9c tOt, Tháng h9c tot... 

- NhCrng noi có diêu kin cO the tham muu, phOi hop vói chinh quyn dia phuong 
to chüc CãC hoat dông chào rnmg 39 nm Ngày Nhà giáo Vit Nam két hop vâi gp m4t, 
don nhn the danh hiu, phan thu&ng, k nim ngày thàrih 1p,...  vi tinh than thit thuc, 
tiet kiêm, an toàn, có " nghia trong dieu kin thuc hin nghiem tic các quy djnh v phông, 
chOng dch bnh Covid-19. 

IV. KINH PHI THUC lIEN 
Kinh phi tO chiirc các hoat dng chào mirng 39 nãm ngày Nhà giáo Vit Nam trong 

Ngành do các don vj bo tn tir ngân sách chi thumg xuyen; thi dua — khen thu&ng; truyên 
thOng, tuyen tnuyen vã the nguOn kinh phi hop pháp khác. 
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Trên day là K hoach t chirc cac hoit dng chào müng ngày Nhà giáo Vit Nam 
20/11, Uy ban nhân dan thj xa yeu câu phOng Giáo diic và Dào tio; Các cc sô giáo diic 
nghiëm tüc triën khai thrc hin. 

No'inhân: 
- Thir&ng trrc Th üy (dê b/c); 
- Chü tjch, các Phó chU tich (dê báo cáo); 
- PhOng GD&DT; 
- TfVH&TT thi xã; 
- UBND các phis&ng; 
- Các hi: Ciiu Giáo chCrc, Khuyên h9c; 
- Liru: VT, GD&DT (02 ban). 

TM. UY BAN NHAN DAN LLt. 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Hoàng Van Phñc 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-10-29T10:27:46+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-10-29T10:27:52+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-10-29T10:27:58+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




