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  Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường MN, TH, THCS trong toàn huyện. 

Ngày 20/11/2020, kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 

20/11/2020), nhưng trong bối cảnh nhân dân cả nước đang nỗ lực khắc phục dịch 

bệnh, thiên tai, nên Ủy ban nhân dân huyện không tổ chức gặp mặt như các năm trước. 

Vì vậy, để động viên đội ngũ nhà giáo phát huy truyền thống tốt đẹp, rèn luyện phẩm 

chất, năng lực và làm gương sáng cho học sinh noi theo. Ủy ban nhân dân huyện chỉ 

đạo các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 như sau: 

1. Cấp ủy - chính quyền các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với Hội Cựu 

Giáo chức, các trường học trên địa bàn, phân công cán bộ lãnh đạo đi thăm hỏi 

giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, các nhà giáo lão thành; tổ chức các cuộc họp 

mặt thân mật với giáo viên. Tùy điều kiện, có thể tổ chức khen thưởng các giáo 

viên có thành tích xuất sắc. 

2. Nhà trường tổ chức các hoạt động thiết thực như tuyên truyền, giáo 

dục, thi đua, hội thảo, tọa đàm, gặp mặt và các hoạt động khác chào mừng Ngày 

Nhà giáo Việt Nam. Tổ chức các hình thức sinh hoạt phong phú cho giáo viên, 

học sinh nhằm nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của người giáo 

viên, từ đó ra sức phấn đấu làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Trong ngày 20 

tháng 11, các trường có thể sắp xếp lại việc học tập và giảng dạy để giáo viên 

được nghỉ và tham gia các sinh hoạt của trường và của địa phương. 

3. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng, ban 

liên quan, tổ chức các hoạt động ở cấp huyện, nhằm tuyên truyền, giáo dục, tri ân 

các nhà giáo lão thành, khen thưởng các nhà giáo có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, gặp mặt các cán bộ giáo viên đã nghỉ hưu; 

hướng dẫn các trường học, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo 
Việt Nam. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS thực 

hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Vp Cấp ủy - Chính quyền huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch;  

- Lưu: VT, GD&ĐT.                                                                        
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