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    Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã.  
 

Để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020, có ý nghĩa đặc biệt: 

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ Trà Vinh lần thứ XI hướng 

tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời trong bối cảnh toàn 

ngành cùng Nhân dân cả nước thường xuyên nâng cao ý thức phòng chống dịch 

bệnh1 và chia sẻ những khó khăn mất mát của đồng bào miền Trung đang khắc phục 

hậu quả thiên tai, bão lũ. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức các hoạt động chào mừng 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020 nhằm ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo của 

dân tộc Việt Nam, cụ thể như sau: 

 - Chỉ được tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua, hội thảo, tọa 

đàm và các hoạt động thiết thực khác kỷ niệm ngày truyền thống. Không tổ chức lễ 

kỷ niệm. 

 - Các hoạt động được tổ chức tiết kiệm, thiết thực, an toàn, không phô 

trương, hình thức. 

 - Kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020) do 

không phải là năm tròn, nên các đơn vị không tổ chức lễ kỷ niệm, chỉ tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động thiết 

thực khác (như thăm hỏi, động viên cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo, nhất là 

cựu giáo chức, cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo đã nghỉ hưu, nhà giáo có hoàn 

cảnh khó khăn,…) để ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. 

Cụ thể: 

 1. Đối với các trường học, cơ sở giáo dục 

 - Tuyên truyền để xã hội nêu cao đạo lý “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc, tôn 

vinh những nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, tôn vinh ngành Giáo dục.  

- Thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của toàn Đảng, toàn dân đối với sự nghiệp 

Giáo dục; đây cũng là dịp để ngành giáo dục tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động nhìn lại sự cống hiến của mình cho xã hội, để từ 

đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của nhà giáo và động viên nhà giáo tích cực rèn 

luyện phẩm chất, đạo đức, …là tấm gương sáng cho học sinh noi theo trong thực hiện 

                                           
1 nhất là dịch bệnh Covid-19, cúm mùa có xu hướng lan rộng thành dịch vào mùa đông,…  
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vai trò người thầy gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh”. 

- Thông qua các nội dung và hình thức hoạt động nhằm ghi nhận sự đóng góp 

của nhà giáo, của cựu giáo chức và tạo khí thế thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và 

học trong từng đơn vị, chú trọng tổ chức các hoạt động tạo điều kiện để các đơn vị giao 

lưu văn hóa văn nghệ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và học tập, không ngừng nâng 

cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. 

- Việc tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 với tinh 

thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, hình thức trang trong nhưng không phô trương, 

tạo được ấn tượng sâu sắc và thật sự có ý nghĩa giáo dục tích cực, không gây phiền 

hà cho học sinh và cha mẹ học sinh.  

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giải quyết kịp thời lương và các chế độ chính 

sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo đúng quy định. 

- Cử công chức, viên chức tham dự các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo 

Việt Nam tại các trường trực thuộc. 

- Tùy điều kiện cụ thể để tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp như: 

tuyên truyền, giáo dục, thi đua, hội thảo, tọa đàm, thăm hỏi, động viên cán bộ quản 

lý giáo dục và nhà giáo, nhất là cựu giáo chức, cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo 

đã nghỉ hưu, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn,…)  

- Tổng hợp tình hình hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

đưa vào nội dung báo cáo tháng 12/2020 gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tăng cường truyền thông về ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam, tuyên truyền 

giới thiệu các gương nhà giáo điển hình, tiêu biểu trên cổng thông tin điện tử của Sở 

Giáo dục và Đào tạo. 

- Giao Văn phòng Sở tham mưu kế hoạch cụ thể việc tổ chức hình thức hoạt 

động thiết thực, phù hợp tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Giao Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu việc phân công công chức cơ quan 

Sở Giáo dục và Đào tạo tham dự các hoạt động tại các đơn vị, trường học (gắn với 

việc phụ trách địa bàn và các đơn vị trường học trực thuộc Sở theo Quyết định số 

934/QĐ-SGDĐT ngày 02/10/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.  

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện các 

nội dung nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT; 

- Các phòng CMNV Sở; 

- Lưu: VT. 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 Nguyễn Thị Bạch Vân 
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