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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 – 20/11/2022) 

 
Ngày 20/11 hàng năm là ngày truyền thống của các nhà giáo Việt Nam, từ 

lâu đã trở thành ngày lễ “Tôn sư, trọng đạo”, tôn vinh nghề dạy học. Để tổ chức 

kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 thật sự có ý nghĩa, là ngày 

hội của các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, các bậc phụ huynh học sinh và 

nhân dân các dân tộc trong huyện, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song triển khai kế 

hoạch tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 

20/11/2022), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua việc tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11/2022, ôn lại truyền thống vẻ vang và tôn vinh nghề dạy học, biểu 

dương các nhà giáo có nhiều cống hiến, đóng góp trong sự nghiệp trồng người. 

Đồng thời, nâng cao nhận thức về vai trò, tinh thần trách nhiệm, ý thức nghề 

nghiệp của nhà giáo. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò nghề dạy 

học, về nhà giáo và công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong giai đoạn 

hiện nay. 

- Góp phần tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua trong các 

cơ sở giáo dục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023 đảm bảo mục 

tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11/2022 phải tuân thủ các quy định về công tác phòng chống dịch Covid trong 

giai đoạn hiện nay. 

- Tọa đàm được tổ chức một cách trang trọng, thiết thực, có ý nghĩa; tiết 

kiệm, không phô trương lãng phí; phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong ngày lễ. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Cấp huyện 

Tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 

20/11/2022) 
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- Thời gian: Dự kiến vào lúc 14h30’ ngày 16/11/2022 (thứ Tư). 

- Địa điểm: Tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Đắk Song. 

- Thành phần tham dự (dự kiến 200 người): 

+ Thường trực Huyện ủy, HĐND và Lãnh đạo UBND huyện; 

+ Lãnh đạo các ban Đảng, đoàn thể trực thuộc huyện; 

+ Lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

+ Lãnh đạo các Ban thuộc HĐND huyện; 

+ Các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; 

+ Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Đức An; 

+ Các cơ sở giáo dục trực thuộc huyện; 

+ Công chức, viên chức nguyên là cán bộ quản lý, giáo viên đã nghỉ hưu, 

chuyển công tác; cán bộ quản lý, chuyên viên đã công tác tại Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện qua các thời kỳ. 

2. Cấp xã, thị trấn Đức An 

Tùy điều kiện thực tế, mỗi xã, thị trấn Đức An chỉ đạo thống nhất các 

trường học trên địa bàn có kế hoạch tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) một cách trang trọng, thiết thực, tiết 

kiệm, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong ngày lễ, có ý nghĩa động viên đội ngũ 

nhà giáo phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí lấy từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ, huy động 

hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ động tham mưu UBND huyện về nội dung, chương trình tổ chức Tọa 

đàm kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; lập danh sách đại biểu khách mời, 

phát hành giấy mời; 

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự trù kinh phí tổ chức Tọa 

đàm, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt; 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và đảm bảo 

an toàn. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí nguồn kinh phí tổ chức Tọa đàm 

kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả. 

3. Phòng Nội vụ 

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện và các cấp khen thưởng cho các tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 – 20/11/2022). 
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4. Văn phòng HĐND, UBND huyện 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kịch bản chương trình 

và tổ chức buổi Tọa đàm; 

- Chuẩn bị các bài phát biểu khai mạc, chúc mừng và bế mạc Tọa đàm. 

5. Phòng văn hóa - Thông tin 

- Chịu trách nhiệm thẩm định các nội dung của phóng sự và chương trình 

văn nghệ chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 

20/11/2022). 
- Hướng dẫn các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào 

mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

6. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng phóng sự kỷ niệm 40 

năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) phát trong buổi Tọa 

đàm và trong ngày lễ 20/11. 

- Phối hợp các cơ quan có liên quan tuyên truyền về nội dung Kế hoạch; 

mở các chuyên mục tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 

về các tấm gương nhà giáo có nhiều hoạt động đóng góp cho sự nghiệp giáo dục 

của huyện, những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác khuyến học, 

khuyến tài, những gia đình, dòng họ hiếu học,…gương người tốt, việc tốt, cống 

hiến nhân lực, vật lực để xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện. 

- Chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, âm thanh, ánh sáng và cử cán bộ phụ 

trách âm thanh ánh sáng tham gia tổ chức Tọa đàm. 

7. Ủy bân nhân dân các xã và thị trấn Đức An 

Chủ trì, triển khai thống nhất các trường học trên địa bàn kế hoạch tổ chức 

Tọa đàm kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại địa phương; cử Lãnh đạo 

tham dự, động viên, thăm hỏi nhà giáo trên địa bàn xã, thị trấn Đức An. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo 

Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Lãnh đạo 

các Phòng, Ban liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn Đức An, 

Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HU, HĐND; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn Đức An; 

- Các đơn vị liên quan; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, GD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Ngọc Thân 
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