
    ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG AN HẢI ĐÔNG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:       /KH-UBND                         An Hải Đông, ngày      tháng  11  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm  

ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) 

      

 Nhằm hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

(20/11/1982 - 20/11/2022), UBND phường An Hải Đông xây dựng Kế hoạch tổ 

chức các hoạt động cụ thể như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 Thông qua hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, tuyên truyền sâu 

rộng trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên về ý nghĩa của ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11; khơi dậy đạo lý “tôn sư trọng đạo” nhằm tri ân những cống hiến 

của các thầy, cô giáo trong sự nghiệp giáo dục. 

 Khích lệ đội ngũ nhà giáo lòng yêu nghề, thi đua lập thành tích hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. Bên cạnh đó, nhằm giao lưu gắn 

kết giữa các thầy cô hiện đang công tác hay đã nghỉ hưu trên địa bàn phường. 

 II. NỘI DUNG 

 Tổ chức Lễ kỷ niệm và gặp mặt các thầy cô giáo các trường, các cán bộ 

nòng cốt nguyên là giáo viên trên địa bàn thuộc phường 

1. Thời gian 

17h00 ngày 19 tháng 11 năm 2022. (Thứ bảy) 

2. Địa điểm 

 Sân trường Tiểu học Ngô Gia Tự (Số 61 Phạm Cự Lượng). 

 3. Thành phần 

 - Đại diện lãnh đạo UBND quận;  

 - Đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà; 

 - Phóng viên Đài Phát Thanh -Truyền hình Đà Nẵng; 

 - Phóng viên Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Sơn Trà; 

 - Thường trực Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường; 

 - Đại diện Thường trực các hội đoàn thể chính trị - xã hội phường; 

 - Đại diện BGH Trường THPT Ngô Quyền; 

 - Đại diện BGH Trường THPT Hoàng Hoa Thám; 

 - Đại diện BGH Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 01, TP. Đà Nẵng; 



2 

 

 - Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội cựu giáo chức, Hội khuyến học phường;  

 - Đại diện BCH Quân sự, BCH Công an, Bộ phận tài chính - Kế toán 

phường;  

 - Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện đang công tác và đã nghỉ hưu 

của các trường thuộc phường;  

 - Các đồng chí Bí thư/phó bí thư chi bộ, Trưởng/phó Ban công tác Mặt 

trận, chi hội trưởng/chi hội phó các Hội đoàn thể chính trị xã hội phường nguyên 

là giáo viên; 

 - Đại diện Hội cha mẹ học sinh các trường. 

 4. Chương trình dự kiến 

 - Văn nghệ 

 - Chào cờ 

 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

 - Diễn văn chúc mừng 

 - Tặng hoa chúc mừng các trường  

 - Tặng biểu trưng ghi nhận đóng góp trong sự nghiệp giáo dục của địa 

phương cho các thầy cô hiện đang công tác thời gian từ 30, 35... trở lên của các 

trường trên địa bàn phường. 

 - Các trường chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo quận, phường 

 - Liên hoan, giao lưu    

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban Giám hiệu các trường  

 Tổng hợp số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Lễ kỷ niệm và 

buổi Gặp mặt (Bao gồm cán bộ đương chức, cán bộ đã về hưu) để UBND 

phường sắp xếp chỗ ngồi đảm bảo công tác tổ chức.  

 Báo cáo số lượng thầy cô giáo nhận biểu trưng ghi nhận quá trình đóng 

góp vì sự nghiệp giáo dục của địa phương (Các thầy cô có số năm công tác 30, 

35... năm trở lên tại các trường thuộc phường) chậm nhất ngày 14/11/2022. 

 Mỗi trường học cử 02 cán bộ giáo viên phục vụ công tác lễ tân, đón tiếp 

đại biểu của các trường và cung cấp danh sách, số điện thoại liên lạc về đ/c Hưng 

- công chức VHXH phường - sđt: 0905180988 để thuận tiện trong quá trình phối 

hợp thực hiện.  

 2. Bộ phận Văn hóa - Xã hội 

 Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 40 

năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

 Tổng hợp danh sách thành phần tham gia, phát hành giấy mời, phục vụ 

công tác hậu cần, đề xuất kinh phí thực hiện. 



3 

 

 Tham mưu diễn văn kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, bảng 

phân công cán bộ phường phục vụ tại Lễ kỷ niệm.  

 3. Bộ phận Tài chính - Kế toán 

 Tham mưu UBND phường hỗ trợ kinh phí thực hiện Kế hoạch, tổng hợp 

kinh phí đóng góp của các trường để cân đối trong việc chi cho các hoạt động. 

 Phối hợp với bộ phận VHXH liên hệ với đơn vị tổ chức tiệc liên hoan. 

 4. Văn phòng UBND 

 Phối hợp với Bộ phận VHXH phát hành giấy mời đến các Trường và các 

đại biểu tham gia Lễ kỷ niệm và Gặp mặt, phục vụ lễ tân.  

 Tổng hợp danh sách các đ/c Tổ dân phố hiện đang công tác nguyên là 

giáo viên báo về Bộ phận VHXH phường tổng hợp. 

 5. Bộ phận Văn hóa Thông tin 

 Chịu trách nhiệm trang trí lên maket tại buổi Lễ kỷ niệm, phối hợp với bộ 

phận âm thanh theo kịch bản chương trình.  

 6. BCH Quân sự, Công an phường 

 Đề nghị BCH Quân sự, Công an phường bố trí cán bộ hỗ trợ trang trí sân 

khấu; bố trí lực lượng đảm bảo công tác giữ an ninh trật tự, giữ xe, sắp xếp bàn 

ghế tại nơi tổ chức buổi Lễ và Gặp mặt. 

 7. Đề nghị Văn phòng Đảng ủy, Mặt trận và các Hội đoàn thể chính 

trị xã hội phường 

 Tổng hợp danh sách lực lượng nòng cốt nguyên là giáo viên của tổ chức 

mình gửi về Bộ phận VHXH phường chậm nhất ngày 14/11/2022 (ghi rõ Họ và 

tên, Tổ dân phố, nguyên trước đây công tác ở trường nào). 

 Đoàn thanh niên phường chuẩn bị 2 tiết mục văn nghệ và làm công tác tổ 

chức, dẫn chương trình tại buổi Lễ kỷ niệm và Gặp mặt. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam 20/11 của UBND phường An Hải Đông./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT quận; 

- TT Đảng ủy, UBND phường; 

- Các trường học trên địa bàn phường; 

- Các bộ phận có liên quan; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Biên 
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