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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam  

(20/11/1982 - 20/11/2022) và 75 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Lạng Sơn (1947-2022) 
 

 

Căn cứ Văn bản số 1053-PĐ/UBND ngày 08/6/2022 của Uỷ ban nhân dân 

huyện Văn Lãng về việc Phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. 

 Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Văn Lãng xây dựng Kế hoạch tổ chức các 

hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 

20/11/2022) và 75 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn (1947 

- 2022), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Thông qua các hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 

Nam và 75 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn nhằm khơi dậy 

đạo lý “Tôn sư, trọng đạo” đối với học sinh và toàn xã hội; bồi dưỡng và nêu cao 

lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề cho cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục; 

nâng cao vai trò, trách nhiệm và khẳng định sự đóng góp to lớn của đội ngũ nhà 

giáo với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; động viên, khích lệ toàn ngành vượt qua 

khó khăn, hăng hái thi đua “dạy tốt, học tốt”, năng động, sáng tạo, từng bước nâng 

cao chất lượng giáo dục; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý vững mạnh, từ 

đó quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022; góp phần thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kì 2020-2025. 

2. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các nhân tố mới, các tập thể tiên tiến, 

gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, 

học sinh và học viên, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất 

lượng phong trào thi đua yêu nước của ngành giai đoạn 2021-2025. 

3. Các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 

75 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn được tổ chức có kế 

hoạch; đảm bảo trang trọng, thiết thực, ý nghĩa, vừa đạt được yêu cầu giáo dục 

vừa thực hành tiết kiệm, không phô trương, lãng phí và phù hợp với tình hình dịch 

bệnh tại địa phương; trong khi triển khai các hoạt động cần thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (tuyệt đối không huy động nguồn lực tài 

chính từ học sinh và cha mẹ học sinh để sử dụng, phục vụ các hoạt động kỷ niệm). 

II. NỘI DUNG  

A. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM   
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1. Công tác tuyên truyền  

1.1. Thời gian: Thường xuyên trong năm 2022, tập trung vào thời gian cao 

điểm trong tháng 11.   

1.2. Nội dung tuyên truyền  

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt 

Nam, truyền thống “Tôn sư, trọng đạo” của dân tộc trong cán bộ, giáo viên, học 

sinh và nhân dân dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. Nội dung tập trung vào các chủ đề: truyền thống “Tôn sư 

trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn”, ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt nam, những 

gương thầy giáo, cô giáo có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp “Trồng 

người”. 

- Tuyên truyền về những thành tựu của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Lạng Sơn qua 75 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt tập trung làm nổi bật những 

thành tựu trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 

đào tạo.  

1.3. Hình thức tuyên truyền 

Trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện (bằng các hình thức: 

cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, trên hệ thống phát thanh huyện, xã); 

Trang thông tin điện tử huyện, xã. 

1.4. Cơ quan thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì tham mưu 

thực hiện. 

2. Tổ chức phát động và tổng kết phong trào thi đua đặc biệt chào 

mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 75 năm thành lập ngành 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn  

2.1. Phát động Phong trào thi đua: thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 

2022 -2023 gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cụ thể: 

- Đẩy mạnh thi đua thực hiện chủ đề năm học “Siết chặt kỷ cương, tăng 

cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, đổi mới sáng tạo, bứt phá”; phong trào 

thi đua “Dạy tốt, học tốt” với nội dung trọng tâm "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, 

giảng dạy và học tập". Tập trung triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch số 1176/KH-BGDĐT ngày 27/10/2021 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn 

ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến 

thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”; Chỉ thị số 

02/CT-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phát động phong 

trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; Văn bản số 52/UBND-THNC ngày 

10/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tiếp tục thực hiện chủ đề “Siết 



3 

 

chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo, bứt phá”; 

Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 05/10/2021 của UBND huyện Văn Lãng về Tổ 

chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng 

lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” gắn với thực hiện chỉ 

thị số 01-CT/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

05-CT/TW về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”.  

- Phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; duy trì phát triển chất 

lượng phổ cập giáo dục. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây 

dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời. Tiếp tục triển khai chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình. 

- Phát huy, khuyến khích các giải pháp đổi mới, sản phẩm nghiên cứu khoa 

học sư phạm ứng dụng, sáng kiến trong giảng dạy và công tác (đặc biệt là sáng 

kiến, mô hình, cách làm hay để nâng cao chất lượng dạy học trong công tác 

chuyển đổi số); đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người 

lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm 

sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, hiệu quả công tác, hoàn 

thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.  

- Thúc đẩy tinh thần thi đua, động viên toàn ngành nỗ lực hơn nữa để vừa 

đảm bảo cả công tác phòng, chống dịch vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn 

để đảm bảo an toàn và duy trì chất lượng giáo dục; tổ chức việc học cho học sinh 

đến trường nhằm đảm bảo việc học không gián đoạn, kiến thức được liền mạch và 

không học sinh nào bị bỏ lại phía sau. 

- Tổ chức, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, học 

sinh tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các đơn vị, cơ 

sở giáo dục và các cụm thi đua. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, 

công chức, viên chức ngành giáo dục thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2021-

2025.  Tăng cường công tác "Đền ơn đáp nghĩa", các hoạt động chăm lo đời sống vật 

chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên, nhân viên; đặc biệt là giáo viên, nhân viên 

đang công tác tại vùng khó khăn; thăm hỏi, động viên những cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên là thương binh, gia đình chính sách, đã nghỉ hưu. 

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và công tác truyền 

thông về đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập; thường xuyên có 

chuyên mục, tin bài giới thiệu về mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, gương 

điển hình trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các báo trung ương, địa phương, 

website của các đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác để tuyên 

truyền, nhân rộng. Tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam, về truyền 

thống “Tôn sư, trọng đạo”; về vai trò, trách nhiệm, đóng góp to lớn của đội ngũ nhà 

giáo với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là trong giai đoạn đổi mới. Tuyên 

truyền về các phong trào thi đua, các cuộc vận động, về các hoạt động của quá trình 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và thực hiện các quy định 

của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 
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- Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; đặc biệt là 

lịch sử ngành Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn và những thành tựu của ngành kể từ 

khi thành lập đến nay (1947-2022); chú ý việc xây dựng, cập nhật các hiện vật, tư 

liệu, tài liệu và sử dụng có hiệu quả phòng truyền thống tại các nhà trường, đơn vị; 

tôn vinh những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, học sinh có thành tích xuất sắc. 

- Kịp thời phát hiện điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, đặc biệt 

là những gương điển hình, gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, cách làm hay, 

mô hình mới về dạy học, về công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh và nỗ lực 

khắc phục khó khăn để bồi dưỡng, nhân rộng và tôn vinh. 

- Thời gian tổ chức thi đua: Từ ngày phát động thi đua đến hết ngày 10 

tháng 11 năm 2022. 

2.2. Tổng kết phong trào thi đua: gắn với Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) và 75 năm thành lập ngành Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn (1947-2022). 

- Thời gian tổng kết: Tháng 11 năm 2022. 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Nội vụ huyện chủ trì, phối hợp Phòng giáo dục 

Đào tạo tham mưu thực hiện. 

3. Tổ chức giải Bóng chuyền hơi nam, nữ cán bộ, giáo viên và nhân viên 

ngành Giáo dục năm 2022 chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt 

Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và 75 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Lạng Sơn (1947 - 2022). 

- Thời gian: Tháng 9 - 10/2022. 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu. 

4. Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện (có hướng dẫn, thể lệ riêng) 

- Thời gian: Tuần 03 tháng 10 năm 2022. 

- Đối thượng tham gia: Giáo viên các đơn vị trường học trên địa bàn huyện 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu. 

5. Hội thi tiếng hát người giáo viên (có hướng dẫn, thể lệ riêng) 

- Thời gian: Tuần 01 tháng 11 năm 2022. 

- Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học 

sinh các trường học trên địa bàn huyện 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu. 

6. Tổ chức giao lưu bóng đá. 

- Thời gian: Tháng 11/2022. 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu. 

B. CÁC HOẠT ĐỘNG CAO ĐIỂM TRONG DỊP KỶ NIỆM 

1. Đối với các xã, thị trấn  
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- UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các trường học tổ chức các hoạt động văn 

hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao vui tươi, lành mạnh, thiết thực chào mừng Kỷ 

niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.  

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

20/11/2022) quy mô cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức thăm hỏi các Nhà giáo lão thành, giáo viên hưu trí của địa phương, 

trường học; chăm lo cho cán bộ, giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

2. Các hoạt động kỷ niệm cấp huyện 

2.1. Tổ chức đêm giao lưu văn nghệ 

- Thời gian: 19h30 phút ngày 17/11/2022. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

chủ trì phối hợp với Phòng GD&ĐT, các trường học trên địa bàn huyện tham mưu 

thực hiện. 

2.2. Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 75 năm 

thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn gắn với tổng kết phong 

trào thi đua (Phụ lục đính kèm) 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu. 

2.3. Tổ chức các Đoàn đại biểu lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UB 

MTTQ, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đến dự và chúc mừng ngày Nhà giáo 

Việt Nam tại các trường học 

- Thời gian: từ 8h00’ ngày 19/11/2022. 

- Cơ quan thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Là cơ quan thường trực chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch, hướng dẫn, kịch bản chi tiết 

của các hoạt động sự kiện, chương trình Lễ kỷ niệm và các văn bản chỉ đạo khác 

theo Kế hoạch đảm bảo kịp thời, phù hợp, hiệu quả.  

- Chủ trì thực hiện các hoạt động được phân công tại Phần II của Kế hoạch này.  

- Xây dựng dự toán kinh phí chi cho các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện 

do ngành thực hiện. Đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ 

chức các hoạt động chủ động lập dự toán kinh phí; tổng hợp gửi về phòng Tài 

chính - Kế hoạch thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND huyện theo quy định.   

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 

huyện, Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung, chương trình và công tác hậu cần phục vụ 

Lễ kỷ niệm: dự thảo kịch bản chi tiết, bài phát biểu của lãnh đạo huyện, tham mưu 

lập danh sách, thiết kế mẫu giấy mời và phát hành giấy mời đại biểu.  
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- Thực hiện theo dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ và kết quả tổ chức triển khai 

các hoạt động báo cáo UBND huyện. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm duyệt các nội dung: maket 

sân khấu, kịch bản chi tiết, chương trình Lễ kỷ niệm, các bài phát biểu... theo Kế 

hoạch; lập danh sách khách mời và phát hành giấy mời; lên phương án bố trí khu 

vực ngồi đại biểu tại Lễ kỷ niệm, khu vực đón tiếp đại biểu; chuẩn bị công tác hậu 

cần, cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ chương trình Lễ kỷ niệm. 

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trước, trong dịp tổ chức Lễ kỷ niệm.  

3. Phòng Nội vụ  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND 

huyện hướng dẫn công tác khen thưởng tổng kết phong trào thi đua chào mừng Kỷ 

niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và 75 năm 

thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn (1947-2022). 

- Theo dõi, tổng hợp, thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng huyện để trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định khen thưởng 

hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.  

4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Tham mưu hướng dẫn công tác tuyên truyền về ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt 

Nam, truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc; đăng tải Kế hoạch và các hoạt 

động kỷ niệm trên Trang thông tin điện tử huyện. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Trên cơ sở dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị và căn cứ vào chức 

năng, nhiệm vụ tổ chức thẩm định, tham mưu đề xuất với UBND huyện xem xét 

quyết định phân bổ kinh phí cho các đơn vị để tổ chức các hoạt động chào mừng 

Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và 75 năm 

thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn (1947-2022).  

- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán theo quy định. 

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

- Xây dựng các tin, bài tuyên truyền về công tác giáo dục, đào tạo trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của huyện, của xã; những gương thầy giáo, cô 

giáo tiêu biểu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, 

nhất là triển khai phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và 75 năm thành lập ngành 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn (1947-2022) trên địa bàn huyện Văn Lãng; 

dành nhiều thời gian, thời lượng để tuyên truyền những kết quả đạt được trong 

thực hiện phong trào thi đua và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển 

hình tiên tiến trong thực hiện phong trào, tạo sức lan tỏa trong các đơn vị. 

- Tham mưu tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm; thực 

hiện trang trí khánh tiết, âm thanh phục vụ chương trình kỷ niệm. 
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- Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện phóng sự về 

kết quả công tác giáo dục, đào tạo trên địa bàn huyện phục vụ Lễ kỷ niệm. 

7. Các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục 

và Đào tạo tổ chức có ý nghĩa và hiệu quả các hoạt động Kỷ niệm 40 năm ngày 

Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và 75 năm thành lập ngành Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn (1947-2022).  

8. UBND các xã, thị trấn 

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền; tổ chức Tọa 

đàm, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực tại địa phương 

chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) 

và 75 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn (1947-2022); chỉ 

đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp với các trường học tổ chức Lễ 

kỷ niệm quy mô cấp xã với sự tham gia của đại diện cấp ủy chính quyền, các ban, 

ngành đoàn thể, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh để thấy được sự quan tâm 

của toàn xã hội cho công tác giáo dục, động viên đội ngũ Nhà giáo, đồng thời giáo 

dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo” cho học sinh. 

9. Các trường học trên địa bàn huyện 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động theo các văn bản chỉ đạo, cụ 

thể hóa bằng các nội dung, chỉ tiêu thi đua; sơ kết đợt thi đua, biểu dương các cá 

nhân tiêu biểu; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức Lễ kỷ niệm trang trọng, 

ý nghĩa và thiết thực.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và 75 năm thành lập ngành 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn (1947-2022) của UBND huyện Văn Lãng, yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (B/c); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Nội vụ; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- VP Huyện ủy, VP HĐND và UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQVN và 

các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường học trên địa bàn huyện; 

- Trang thông tin điện tử;  

- Lưu: VT, GDĐT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Bế Thị Vẫn 
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Phụ lục   

Chương trình Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 75 

năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn gắn với tổng kết 

phong trào thi đua 

 a) Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: 01 buổi, dự kiến từ 08h30’, ngày 18/11/2022. 

- Địa điểm: Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện. 

b) Nội dung chương trình: (Thời lượng: 120 phút; có chương trình kịch bản 

chi tiết riêng) 

- Chương trình nghệ thuật chào mừng;  

- Chào cờ;  

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Diễn văn Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 75 năm thành lập 

ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn;   

- Phóng sự; 

- Phát biểu của lãnh đạo cấp trên; 

- Phát biểu của đại diện giáo viên tiêu biểu; 

- Phát biểu của đại diện thế hệ nhà giáo. Tặng quà lưu niệm 

- Công tác khen thưởng; 

- Kết thúc chương trình Lễ kỷ niệm.  

c) Thành phần mời dự  

* Đại biểu tỉnh Lạng Sơn: 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Sở GDĐT, lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Tỉnh, đại diện 

các phòng chuyên môn Sở GDĐT. 

 * Đại biểu huyện Văn Lãng: 

- Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam huyện. 

- Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các 

tổ chức chính trị - xã hội huyện. 

- Các đồng chí lãnh đạo Phòng GDĐT qua các thời kỳ, các đồng chí cán bộ, 

chuyên viên Phòng GDĐT đã nghỉ hưu. 

- Các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Bí thư 

Đảng ủy các xã, thị trấn xuất thân từ ngành Giáo dục. 

- Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học huyện. 
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- Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. 

- Đại diện Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện, Ban giám đốc 

Trung tâm GDNN-GDTX. 

- Lãnh đạo, công chức, viên chức Phòng GDĐT. 

- Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn các trường trực thuộc.  

- Đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

- Đại diện học sinh tiêu biểu. 
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