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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11/1982 - 20/11/2017)
Thực hiện Công văn của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc chức các hoạt
động Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017);
Để Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017),
trường THCS An Sinh xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng, cụ
thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích:
- Thông qua việc tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường công tác giáo dục
truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc; biểu dương các Nhà giáo có thành tích
xuất sắc vượt mọi khó khăn, nêu cao ý thức trách nhiệm làm tròn sứ mệnh “trồng
người”.
- Tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua trong toàn ngành
nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018.
2. Yêu cầu:
Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo các yêu cầu sau:
- Động viên cán bộ, giáo viên phát huy lòng tự hào, nâng cao tinh thần trách
nhiệm, rèn luyện phẩm chất nhà giáo, nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục.
- 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.
- Các hoạt động được tổ chức một cách trang trọng, thiết thực, tiết kiệm,
không phô trương, lãng phí, đặc biệt phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong các
hoạt động tập thể và trong ngày lễ.
II. Thời gian: Từ ngày 01/11/2017 đến hết ngày 30/11/2017.
- Thời gian cao điểm tổ chức các hoạt động: Từ ngày 06/11/2017 đến ngày
20/11/2017.
III. Nội dung, chương trình
1. Phát động phong trào thi đua thực hiện tốt Chủ đề công tác năm 2017 của
thị xã Đông Triều về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn
hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh”, chủ đề công tác năm 2017
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của ngành Giáo dục và Giáo dục thị xã Đông Triều “Văn hóa - Kỷ cương - Nêu gương Trách nhiệm” và Chủ đề năm học 2017-2018 của ngành GD&ĐT tỉnh Quảng
Ninh: “Quyết liệt đổi mới, thiết thực, hiệu quả; lấy học sinh làm trung tâm; thi
đua dạy tốt, học tốt, quản lý tốt”.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công cuộc đổi mới căn bản giáo dục
và đào tạo; những kết quả đã đạt được về giáo dục đào tạo của tỉnh Quảng Ninh
nói chung, thị xã Đông Triều nói riêng và các tấm gương người tốt, việc tốt của
Ngành, của nhà trường.
3. Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” chào mừng ngày Nhà giáo
Việt Nam 20/11.
4. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các tổ chức đoàn thể tại địa
phương tổ chức tốt công tác tuyên truyền, tập trung vào các nội dung: truyền
thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc, ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,
biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho thành tích của nhà
trường nói riêng và sự nghiệp giáo dục địa phương nói chung.
5. Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, chúc mừng các cựu giáo chức có nhiều đóng
góp trong sự nghiệp giáo dục của nhà trường, địa phương, các nhà giáo có thành
tích xuất sắc; thăm hỏi, động viên gia đình các nhà giáo trong trường có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn.
6. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong học sinh:
Thời gian: 13h30', ngày 18/11/2017.
- Văn nghệ: Mỗi lớp dự thi 01 tiết mục. Chủ đề: Ca ngợi trường lớp, thầy cô.
- TDTT: Thi nhẩy bao bố; đập niêu; kéo co.
7. Tổ chức Lễ mít tinh kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 201/11
- Thời gian: 7h30' ngày 20/11/2017;
- Địa điểm: Tại sân trường.
- Thành phần:
+ Đại biểu mời: Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND xã An Sinh; các
Ban, ngành, đoàn thể xã; trưởng thôn Ba Xã; nguyên CB,GV nghỉ hưu nhà
trường; Ban liên lạc Cha mẹ học sinh nhà trường; Ban đại diện Cha mẹ học sinh
các lớp.
+ Đại biểu triệu tập: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.
8. Lựa chọn và giới thiệu 01 cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn luôn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để Phòng GD&ĐT xét tuyên dương (danh sách
gửi về Phòng GD&ĐT qua bộ phận Tổng hợp-Thi đua, địa chỉ email:
tonghop@dongtrieu.edu.vn trước ngày 08/11/2017).
IV. Tổ chức thực hiện
1. Đ/c Nguyễn Thị Oanh - Hiệu trưởng:
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- Xây dựng Kế hoạch, phục trách chung, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện
của các bộ phận, tổ chức.
- Lập danh sách và gửi Giấy mời cho đại biểu.
2. Đ/c Trần Đức Quyền - Phó Hiệu trưởng:
- Công tác tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt
Nam (20/11/1982 - 20/11/2017).
- Chủ trì chuẩn bị các điều kiện về CSVC, CNTT phục vụ buổi Lễ.
- Lên maket, trang trí khánh tiết, thiết kế sơ đồ tổng thể chỗ ngồi của đại
biểu, CB,GV,HS.
3. Công đoàn:
- Phối hợp với Ban giám hiệu đón tiếp đại biểu.
- Công tác hậu cần.
4. Tổng phụ trách Đội:
- Chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng.
- Lên Kế hoạch chi tiết tổ chức thi văn nghệ, thể dục thể thao trong học sinh.
- Công tác an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra các hoạt động.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt
Nam (20/11/1982-20/11/2017) của Phòng GD&ĐT, đề nghị các đơn vị căn cứ Kế
hoạch triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Website đơn vị;
- Lưu: VT.

Nguyễn Thị Oanh
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