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Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao;
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
Để phát huy những nét văn hoá truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt
Nam, gửi tấm lòng tri ân; khẳng định những đóng góp quan trọng của ngành
Giáo dục và Đào tạo trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đồng thời tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc,
đóng góp cống hiến cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. Qua đó động
viên, khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nghề, quyết tâm vượt khó, nỗ lực phấn đấu
của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và nhân viên; đẩy mạnh phong
trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, tạo động lực thúc đẩy phát triển, nâng cao chất
lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.
Uỷ ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức thực hiện
tốt các nội dung thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 38 năm ngày Nhà
giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020) một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp
với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, trong đó đặc biệt chú trọng các hoạt
động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao
- Xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền Kỷ niệm 38 năm ngày Nhà
giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020); cử phóng viên đến ghi hình, đưa tin Lễ
kỷ niệm tại một số đơn vị trường học trong huyện.
- Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam cũng như
những giá trị truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam; những cống
hiến và thành tựu của ngành Giáo dục và Đào tạo trong những năm qua.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền đề cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ của
ngành Giáo dục và các Nhà giáo trong thời kỳ đổi mới; nâng cao chất lượng, hiệu
quả giáo dục nhằm xây dựng nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của đất nước.
- Nêu cao trách nhiệm của xã hội đối với sự nghiệp giáo dục; ghi nhận
công lao, cống hiến của các Nhà giáo, tuyên dương các thầy giáo, cô giáo những
người có nhiều đóng góp tích cực trong sự nghiệp giáo dục; quan tâm, chăm lo
cho các thầy giáo, cô giáo có hoàn cảnh khó khăn.
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3. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn
- Tiếp tục quan tâm về tinh thần, vật chất đối với các trường học trên địa
bàn. Tổ chức họp bàn với các nhà trường thống nhất về thời gian, nội dung, hình
thức tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đảm bảo trang trọng, tiết kiệm,
phù hợp với điều kiện của đơn vị (do không phải năm chẵn, do đó hình thức tổ
chức do UBND xã, thị trấn quyết định).
- Tuyên truyền tới toàn thể nhân dân về truyền thống “Tôn sư trọng đạo”
là một truyền thống lâu đời quý báu của dân tộc, để toàn dân bày tỏ lòng biết ơn,
chia sẻ niềm vui, tri ân đối với các thế hệ Nhà giáo.
4. Các đơn vị trường học
- Chủ động báo cáo, xin ý kiến UBND xã, thị trấn về thời gian, nội dung,
hình thức tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đảm bảo an toàn, trang
trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nghi thức quy định.
- Tổ chức thực hiện tốt đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 38
năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020) do ngành Giáo dục và
Đào tạo phát động. Đặc biệt là phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt”, tạo động
lực thúc đẩy phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tổ chức tốt các
hoạt động tuyên truyền về truyền thống, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui
tươi, phấn khởi trong đơn vị.
- Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam ở
cổng trường, trong nhà trường.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Phó Chủ tịch UBND huyện PT VX;
- Như kính gửi (thực hiện);
- Chánh VP, các Phó CVP;
- Lưu: VT, GD&ĐT.
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