
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CFHJ NGHIA VIET NAM 
THI XA CUA LO J3c 1p - Tir do - Hanh phñc 

S:IJ  /KH-UBND Cilra Ló, ngày /.2-tháng 9 nám 2022 

KE HOACH 
To chu'c các hoat dng, sr kiin k nim 40 nãm ngãy Nhà giáo Vit Nam 

(20/11/1982 - 20/11/2022) 

Thiic hin Chu'o'ng trInh cong tác nãm 2022; Ké hoach so 1 879/KI-1-SGD&DT 
ngày 09/9/2022 cüa S Giáo dic và Dào t?o  (GD&DT) Ngh An v vic t chirc các 
hott dng, s1r kin kS'  nim 40 nãm ngày Nba giáo Vit Nam (20/11/1982 - 
20/11/2022), Uy ban nhân dan (UBND) thj xa Cira Lô xây dirng Ké hoach to chirc 
các hoat dng k nim 40 nãm ngày Nhà giáo Vit Nam cii th nhu sau: 

I. M1JC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

- Ghi nhn, tn an, ton vinh nhtthg n lirc, dóng gop cña di ngfl nhâ giáo trong 
su nghiêp giáo diic và dào tao;  phát huy truyn thông hiêu h9c, dao  l "Uông nithc 
nh ngun", "Ton su tr9ng dao"; tao sir hi'mg khO'i, khai dy tinh thin "ht lông vi 
hoc sinh than yêu"; dng viên, khich 1 lông yêu ngh, quyt tam vuçYt khó, no 1iic 
phn du vi sir nghip "trông nguñ" dugc Bang, Nhà nLsc và Nhân dan tin tu&ng 
giao phó. 

- Dy manh  phong trào thi dua "Day tt - Hoc tot", "Dôi mdi, sang tao  trong 
quán I, giáng day và h9c tip", "Can b, cong chrc, viên chirc thi dua thrc hin van 
hóa cong sO", nhm tao  dng 1irc thuOTlg xuyên thñc dy sir phát triên vã nâng cao 
chit lu'çing giáo due, dào tao. 

- Phát hiên, bi duO'ng, nhân rng, biu di.rang khen thithng nhU'ng nhân t, din 
hInh tiên tin, guo'ng "NguO'i t6t, vic tt" trong dôi ngü can b quân l, nhà giáo, 
ngtiO'i lao dng, h9c sinh, tao  không khI thi dua sôi ni, phn dâu hoàn thành xu.t sc 
nhim vii thrçc giao. 

- Là dp d toàn xä hi hiêu han, chia sé và dông hành cüng Ngành chám lo 
xay dirng, phát trin di ngü nba giáo, phát trin giáo dc và dào tao  dáp 1rng yêu cu 
cao cüa sr nghip cong nghip hóa, hin dai  hOa dt nuO'c. Dng thô'i cüng là djp d 
ghi nhân, tn an sr üng h, giüp do' cüa các t chO'c, cá nhân di vài sir nghip giáo 
due và dào tao. 

2. Yêu can 

- Vic tO chic các boat dng, sr kin kS'  nim 40 nãm ngày Nlià giáo Vit Narn 
bâo dam trang tr9ng, thit thirc, phñ hgp vO'i diêu kin cii the cOa dja phuang, dan vi; 
tránh phô truong, hInh thO'c, lang phi, gay phin ha cho h9c sinh và cha m hpc sinh; 
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hn ch bnh thành tIch, dng viên thi.rc cht, lôi cun toãn th nhà giáo, h9c sinh vâ 
dông dáo các tang licp nhân dan tham gia. 

- Hot dng chào ming 40 nãrn ngây Nhâ giáo Vit Nam phái gän vci các ho?t 
dng chuyên mon và các phong trão thi dua, các cutc van dng dang du'c trin khai 
trong toàn Ngành mt cách thit thrc, nghia, hiu qua trong diêu kin tuân thu các 
nguyen tAc phông, chng djch bnh cña ngành Y t. 

II. NQI DUNG, THaI GIAN, KINH PHI THIJC HIIN 

1. Ni dung triên khai 

- Phát dng, triên khai dçt thi dua cao diem chào mrng k' nim 40 nãm ngây 
Nba giáo Viét Nam gän vi phong trào thi dua "Day tot - Hpc tOt", "DOi mdi, sang 
tao trong quãn 1, giáng dy Va hc tip"... 

- TO chirc các hoat  dng tuyên truyn v nhã giáo, hoit dng giáo diic và ngây 
Nba giáo Vit Nam. 

- To chi'rc các hoat dng van hóa, van ngh, the diic, the thao; hi thi giáo viên 
day giOi, giáo viên chü nhim hp giói các cp chào mmg k' nim 40 nam ngày Nhà 
giáo Vit Nam. 

- To chirc các hoat dng tn an, khen thir&ng ky nim 40 nãm ngây Nhà gião 
VietNam. 

- Dãng k, triên khai các cOng trInb châo mmg phu hçTp; tO chirc khánh thành 
"Cong trInh chào mrng k nim 40 nãm ngây Nhâ giáo Vit Nam". 

2. Thô'i gian thtjc hiên: Tir tháng 9 den ht tháng 11 nam 2022. 

3. Kinh phi: Kinh phi triên khai các hoat dng thuc Kê hoach lay tr nguOn 
ngân sách nba nuó'c và các nguOn h trç, huy dng hcTp pháp khác theo quy djnh cüa 
pháp lut. 

III. TO CHI5C THIXC HIEN 

1. Phông Giáo diic và Dão to 

- Phi hçp vi các Ban, Ngânh lien quan tham mini UBND thj xã thành 1p Ban 
TO chiLrc các hot dng k' nim 40 nãm ngây Nba giáo Vit Nam. 

- Tham miruxây dirng k hoach, phát dng phong trâo thi dua chào mlrng. Theo 
döi, don dc, nm bat tInh hInh, kjp thai báo cáo Ban TO chirc dé giái quyt các khó 
khàn, vithng mac phát sinh. 

- Tham mini UBND thi xâ ban hánh k hoch phát dng phong trào thi dua vâ 
t chirc các hot dng k nim 40 nãm ngày Nba giáo Vit Nam. Dng thi tham muu 
UBND thi xã t chirc L K' nim 40 nàm ngáy Nhâ giáo Vit Nam, khen thithng các 
tp th& cá nhân (Chu'a du'çic khen thtthng,) có thành tIch XUa sac trong näm hoc 2021-
2022, tO chtrc gp mt các th h can b lãnh dao  nganh Giáo diic vá Dào t?o,  các 
Nha giáo IJu tu, nhâ giáo lao thành qua các thii kS'. 

- Chü trI huO'ng dn, xây drng ni dung tuyên truyn ye nba giáo, hoat dng 
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giáo dic và ngày Nhà giáo Viét Nam; dy manh cong tác truyên thông; phi hçp vi 
Trung tam VH Va TT thj xã; các ban, ngành, doàn th lien quan tuyên truyn các ho?t 
dng nhân dip  40 näm Ngày Nba giáo Viêt Nam: gii thiu nhang don vj, cá nhân 
nha giáo tiêu biu, lan tóa nhtrng din hInh tiên tiên, nhung tam guong các Nba giáo 
Co nhiu dóng gop cho s1r nghip giáo diic. 

- Phi hçp vth phông Tài chInh k ho?ch 1p dir trü kinh phi, trInh UBNID thi 
xã phê duyt d th chi.'rc các hoit dng. 

- T chirc thãm hOi, dông viên chñc mimg các Co si giáo diic, nba giáo tiêu 
biu và các nhà giáo có hoàn cánh khó khàn trên dja bàn. 

- Chi do các nhà truimg t chrc các hoit dng chuyên môn, van hóa, van ngh, 
th dijc th thao, t chirc hi thi giáo viên giOi các cp; hithng dn däng k các cong 
trInh chào mirng phñ hçip (cong trInh thanh niên, di viên, cong trInh vu'O'n hoa, thu 
vien xanh, nhà v sinh...). 

- Phi hçrp vi Lien doàn lao dng thj xã th chüc các ho?t dng van ngh, the 
duc th thao trong can b, nhà giáo, ngui lao dtng theo k hoch cüa Lien doàn. 

- Liia ch9n giáo viên tham gia Hi thi Giáo viên chñ nhim 1óp giOi THCS cp 
tinh trong tháng 10 näm 2022. 

- Tham mu-u, gii thiu các nhà giáo xut sic, tiêu biu trong giai doan 1982 — 
2022 khi CO yéu cu cüa S GD&DT, cüa UBND tinh và cüa Bô GDDT. 

- Theo dOi, don dc, tng hçip kt qua thirc hin K hoach t chirc các hot dng 
chào m&ng ngày Nhà giáo Vit Nam trong toàn ngành và báo cáo két qua ye UBND 
thj xã, Sà GD&DT. 

2. Các co s& giáo dic; UBND các phuông trên dja bàn. 

- Phi hçp véfi các to chirc doàn th trong nhà trtrO'ng nhu: Cong doàn, Doàn 
Thanh nien1Di Thiu niên tin phong Ho ChI Minh xây dmg kê ho?ch và tO chirc 
trin khai các hoat dng, sir kiên, phong trào thi dua 1p thành tIch chào müng k' 
nim 40 näm ngày Nhà giáo Vit Nam phü hgp vài thrc tê cüa nhâ tri.thng. 

- Phát dng dct cao diem sinh ho?t chuyen mOn "Day tOt - H9c tOt", thi dua 1p 
thành tich trong giãng day, h9c tip, rèn 1uyn chào rnimg 40 näm ngày Nlhà giáo Vit 
Nam 20/11. T chi.'rc L k nim kt hop vi tOng kêt dçt thi dua cña nhà trumg. 

- T chirc tuyen truyn v ngày Nba giáo Vit Nam vi các hInh thüc vit bài, 
dua tin, treo c, bang rOn, khu hiu... 

- Môi co s giáo dic däng k' và trin khai It nht mt cOng trInh, phn vic 
thit thuc, có san phm cii th d chào mirng 40 nãm ngày Nhà giáo Vit Nam và lira 
chon cOng trInh tiêu biu d gn bin ten "COng trInh chào rnlrng k' nim 40 näm 
ngãy Nhà giáo Vit Nam". 

- Phi hop vOi Hôi cha me hpc sinh, Hi Ciju giáo chirc, Hi Khuyn h9c 
phuO'ng... t chirc các ho?t dng nhm tuyen truyên, giáo diic truyn thng "Uéng 
nuc nhó ngun", "TOn su tr9ng do", "Tn an thy cO" gn vi các hot dng ci th 
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cña giáo vien, h9c sinh nhu: Tiét h9c tt, Tun hoc t&, Tháng h9c t&, hoa diem 10... 

- Nhüng nai có diu kin có th tham mru, phi hç'p vii chInh quyên da 
phrnmg t chiirc gp mt các th h nhà giáo cüa các cp h9c, khen thuó-ng các giáo 
viên tiêu biu... vi tinh thin thit th1rc, tit kiêm, an toàn, có nghia. 

- T chirc thäm hôi, tn an, dng viên các nhà giáo lao thành, Nba giáo uu tili, 
nhà giáo nghi huu, nba giáo n Iiic vuçt khó, nhã giáo có nhiêu thành tIch xuât sac, 
nhâ giáo din hi.r&ng chInh sách, nba giáo là thuGng binh, gia dInh 1it si, gia dInh có 
cong vi each mng. . .trên da bàn 

Các ca si giáo die giri báo cáo kt qua trin khai ye phông GD&DT, bàn rnm 
glri qua email: hant.cl@nghean.edu.vn)  tru'&c ngày 22/11/2022 dé tong hçrp báo cáo 
S GD&DT va UBND thj xã. 

Trén day là Ké hoch to chirc các hot dng k nim 40 näm ngày Nhà giáo 
Vit Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), UBND thj xã yêu câu phông GD&DT, UBND 
các phu'mg, các co si giáo dic nghiêm tñc trin kbai thirc hin./. 

Noi nhân: 
- S GD&DT; 
- Thiiôiig trirc Thj üy. HDND th xã; 
- UBND thi xã; 

- Ban tuyén giáo Thj Ciy; 
- Phông Tâi chinh ké hoch; 
- Trung tam VH vâ TT thj xä; 
- UBND các phuông; 
- Các hi: Cru Giáo chtrc, Khuyén h9c thi xã; 
- Lien doàn lao dng thi xä; 
- Các co s giáo diic:; 
- Lãnh d?o,  chuyên vién phông;; 
- Li.ru: VT, GD&DT (O2)
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TM. UY BAN NHAN DAN  L 

KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

bang Van Phüc 
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