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SỞ GD&ĐT TỈNH BRVT 

TRƯỜNG NDT KHUYẾT TẬT 

        

        Số:  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         

             Bà Rịa., ngày 04 tháng 10 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2022. 

 

Thực hiện kế hoạch số 3059/KH-SGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Sở 

GD&ĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc Tổ chức hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày 

Nhà giáo Việt nam (20/11/1982 – 20/11/2022) của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu.  

Thực hiện kế hoạch số 3075/KH-SGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Sở 

GD&ĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt 

“Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thi đua lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt nam (20/11/1982 – 20/11/2022)”. 

Thực hiện kế hoạch số 02/KH – KTĐ 02 ngày 28 tháng 10 năm 2022 của 

Khối thi đua 02 về việc Tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2022. 

Thực hiện kế hoạch số 3717/KH-SGDĐT ngày 04 tháng 11 năm 2022 của 

Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc Tổ chức Hội trại kỷ niệm 40 năm ngày 

Nhà giáo Việt nam (20/11/1982 – 20/11/2022) cho Cán bộ, Giáo viên, Công nhân 

viên ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

Thực hiện chương trình công tác năm học 2022 - 2023 nhằm thiết thực kỷ 

niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022). Trường Nuôi 

dạy trẻ Khuyết Tật xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 

năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2022 với những nội dung sau: 

I. Mục đích yêu cầu: 

Thông qua các hoạt động kỷ niệm của trường, khối thi đua, của ngành nhằm 

tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022. Động viên đông đảo CB-GV-NV hăng hái thi đua, 

tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi… góp phần xây dựng 

nếp sống văn hóa, vui tươi, lành mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 

giao. Tiếp tục thực hiện tốt việc “Dạy tốt – Học tốt” nâng cao chất lượng giáo dục 

đào tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt 

Nam 20/11/1982 - 20/11/2022. 

Phát hiện các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động, tạo sự chuyển biến mới về nhận thức và nâng 

cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của ngành Giáo dục trong giai đoạn 

mới. 
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Tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những thành tích xuất sắc trong 

Phong trào thi đua thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ tạo sự lan tỏa trong nhà 

trường. 

Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong toàn trường với hình 

thức, nội dung, thiết thực, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn; bảo đảm 

thực chất, hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc tiếp tục “Học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

II. Đối tượng tham gia 

- Toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động tại Trường Nuôi dạy 

trẻ Khuyết Tật: 67 người (trong đó có 1 GV hợp đồng) 

- Khách mời:  

+ Đại diện lãnh đạo địa phương, BĐD Cha mẹ học sinh: 7 người 

+ CBQL, GV, NV nghỉ hưu: 15 người 

III. Nội dung – Hình thức và thời gian tổ chức  

1. Các nội dung hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo 

Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) tại trường  

1.1. Công tác tuyên truyền và phát động phong trào thi đua: 

Tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng 

ngày Nhà giáo Việt Nam gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua của ngành như “Đổi mới, sáng 

tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, 

tự học và sáng tạo”,... nhằm khơi dậy niềm tự hào về nghề dạy học và trọng trách 

vinh quang của sự nghiệp “trồng người”; khích lệ CBVC toàn trường cùng nhau 

khắc phục khó khăn tham gia phong trào thi đua để thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu, nhiệm vụ năm học 2022-2023. 

Phát động mỗi giáo viên, nhân viên thực hiện tốt việc “Dạy tốt – Học tốt”, ca 

trực tốt, giờ làm việc hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, thiết 

thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 

- 20/11/2022. Đối với giáo viên thực hiện đổi mới, sáng tạo trong dạy học phù hợp 

với điều kiện, đối tượng học sinh. Khuyến khích giáo viên vận dụng công nghệ 

thông tin vào soạn giảng nhằm gây hứng thú và kích thích sự chú ý của học sinh 

trong tiết dạy.  

Tăng cường kỷ cương, nền nếp trường lớp, xây dựng nếp sống văn minh, môi 

trường sư phạm lành mạnh. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc, 

quy tắc ứng xử trong trường học; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa nhà trường, 

gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh. 

Phát hiện, giới thiệu nhân rộng điển hình những tấm gương giáo viên tận tụy 

với nghề, tận tâm với học sinh. Kịp thời tổng kết, biểu dương, khen thưởng những 

thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa trong nhà trường. Thực 

hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên dịp lễ 20/11 

theo quy chế của trường. 
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1.2. Thi thể thao, văn nghệ chào mừng ngày 20/11/2022: 

a. Cầu lông nữ 

Đơn nữ – Đôi nữ (mỗi tổ đăng ký và thi 2 nội dung) theo quy định của BTC. 

b. Bóng bàn (Nam, nữ) 

Đơn nam – Đơn nữ (mỗi tổ đăng ký và thi 2 nội dung) theo quy định của 

BTC. 

c. Thi hát karaoke:   

Chủ đề: Ngày Nhà giáo Việt Nam, Mẹ, Quê hương. 

Đơn ca, song ca, tốp ca (mỗi tổ đăng ký và thi 2 nội dung). 

d. Cơ cấu giải thưởng: 

- Giải nhất: 150.000 đồng     

- Giải nhì: 100.000 đồng   

- Giải ba: 80.000 đồng   

- Giải KK: 50.000 đồng   

1.3. Họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 

20/11/2022) 

Chương trình tổ chức họp mặt: 

1. Ổn định tổ chức, Văn nghệ chào mừng. 

2. Chào cờ - tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu. 

3. Diễn văn ôn truyền thống chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 

– 20/11/2022) (HT). 

4. Tặng hoa cho CBQL-GV-NV nghỉ hưu, LĐ nhà trường. 

5. Báo cáo sơ kết các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam 20/11/2022. (PHT) 

6. Thông qua Quyết định và khen thưởng Cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt 

thành tích cao trong các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam 20/11 (CTCĐ). 

7. Phát biểu cảm tưởng của GV  

8. Phát biểu của đại diện lãnh đạo địa phương; LĐ của trường đã nghỉ hưu; 

Phát biểu của Hội cha mẹ học sinh… 

9. Bế mạc. 

10. Tiệc liên hoan 

1.4. Thời gian, địa điểm. 

a. Thi thể thao: Cầu lông, Bóng bàn (Nam, nữ) 

- Thời gian: Lúc 16h 30’, Từ ngày 01 →15 tháng 11 năm 2022 (thứ ba).  

- Địa điểm: Tại Hội trường trường NDT Khuyết tật (tầng trệt) 
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- Thành phần: Theo danh sách đăng ký của tổ chuyên môn. 

b. Thi hát karaoke:  

- Thời gian: Lúc 13h 30’, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (thứ sáu).  

- Địa điểm: Tại Hội trường trường NDT Khuyết tật. 

- Thành phần: Theo danh sách đăng ký của tổ chuyên môn. 

c. Họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 

20/11/2022) 

- Thời gian: Lúc 15h 30’, ngày 18 tháng 11 năm 2022 (thứ sáu).  

- Địa điểm: Tại Hội trường trường NDT Khuyết tật. 

- Thành phần:  

+ Toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động tại Trường Nuôi dạy 

trẻ Khuyết Tật. 

+ Khách mời:  

Đại diện lãnh đạo địa phương, BĐD Cha mẹ học sinh. 

CBQL, GV, NV nghỉ hưu. 

2. Tham gia hội thao tại khối thi đua các trung tâm GDTX và 2 trường 

khuyết tật. 

2.1. Thời gian, địa điểm. 

- Thời gian: Bắt đầu đúng 07h30 ngày 05/11/2022 tại trung tâm GDTX tỉnh 

Số 59 Hùng Vương, Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa. 

 - Họp chuyên môn, bốc thăm: Lúc 08h00 ngày 27/10/2022  

- Địa điểm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 

2.2. Nội dung, đối tượng dự thi: 

a. Thi cầu lông 

                Đôi nam - nữ: Phạm Quốc Uy – Trần Bạch Vân 

      b. Thi bóng bàn 

- Đơn nam – nữ (CBQL): Mai Hữu Nghĩa – Nguyễn Thị Thanh Trúc 

- Đơn nam (GV): Nguyễn Hữu Sang 

  Lương Đức Dũng 

- Đơn nữ: Đặng Thị Phượng Loan 

c. Bóng chuyền hơi:   

- 6 nữ: Lê Thị Thanh Bình, Trần Thị Mỹ Phượng, Đặng Thị Phượng Loan, 

Lê Thị Thúy, Nguyễn Thị Vĩnh, Nguyễn Thị Nguyệt 

- 6 nam: Mai Hữu Nghĩa, Phạm Quốc Uy, Nguyễn Hữu Sang, Nguyễn Năng 

Tĩnh, Nguyễn Hồng Phúc, Vương Thanh Bình. 

d. Trò chơi hoạt động tập thể:  
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Thử thách SASUKE Giáo dục thường xuyên: Mỗi đơn vị thành lập 01 

đội gồm 10 người (cả nam và nữ) có sức khỏe tốt để tham gia (Trúc, Thanh Bình, 

Luyên, Hồng, Lý, Xuân Lộc, Bích Hạnh, Mỹ Phượng, Thị Thúy, Thị Lam, Lệ 

Thanh, Thị Vĩnh, Thị Nguyệt, Hữu Sang).                            

Hình thức: Sẽ được BTC hướng dẫn trước khi tham gia (nhảy giây tập thể, 

nhảy bao bố lùi, thoát hiểm, đi bộ đoàn kết…) 

3. Tham dự Hội trại Sở giáo dục tổ chức 

- Thời gian: Ngày 12,13/11/2022 

- Địa điểm: Hương Phong Hồ Cốc Beach Resort, xã Bưng Riềng, huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Thành phần tham dự: 20 người (có danh sách đính kèm theo mẫu) 

- Chương trình chi tiết hoạt động Hội trại: Theo kế hoạch số 3717/KH-

SGDĐT ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

IV. Ban tổ chức. 

1. Đ/c Mai Hữu Nghĩa - Hiệu trưởng - Trưởng ban. 

2. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Trúc - Phó hiệu trưởng - Phó ban. 

3. Đ/c Hoàng Thị Hồng - CT Công đoàn - Phó ban. 

4. Đ/c Lê Thị Lý - UV  

5. Đ/c Trần Bạch Vân - Dẫn chương trình. 

V. Dự toán kinh phí tổ chức. 

Kinh phí tổ chức lễ, hội thao trường, khối thi đua, hội trại trích từ nguồn 

ngân sách được phân bổ cho đơn vị năm 2022, quỹ đơn vị. 

1. Tổ chức hoạt động hội thao, văn nghệ tại trường: 

- Chi thưởng và các chế độ lễ, bồi dưỡng BTC theo quy chế chi tiêu nội bộ 

hiện hành. 

- Phông chữ họp mặt: 1 bộ 1.500.000 đồng (theo hóa đơn). 

- Mua nước uống: 500.000 đồng 

- Mua hoa tặng CBGVNV đương chức và nghỉ hưu, quà tặng 2 CBQL nghỉ 

hưu: 12.300.000 đồng (theo hóa đơn). 

- Thưởng Cầu lông, Bóng bàn, Karaoke; Bồi dưỡng BTC, trọng tài: 

5.000.000 đồng (Chi theo thực tế phát sinh).   

- Tiệc liên hoan: 200.000 đồng x (67 CBVC+ 22 khách mời) = 17.800.000 

đồng.  

Tổng cộng: 37.100.000 đồng (Ba mươi bảy triệu một trăm nghìn đồng). 

2. Tham gia hội thao tại khối thi đua:  

- Nộp kinh phí cụm dự hội thao và liên hoan: 6.650.000 đồng (phiếu thu) 

- Nước uống:           5 thùng x 100.000đ =  500.000 đồng (HĐ tài chính) 
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- Trái cây các loại: 1.000.000 đồng (HĐ tài chính) 

Tổng cộng: 8.150.000 đồng (Tám triệu một trăm năm mươi nghìn đồng). 

3. Tham dự Hội trại Sở giáo dục tổ chức 

- Thuê xe đi cắm trại ở Xuyên Mộc: 3.500.000 đồng (chi theo thực tế phát 

sinh) 

- Tiền nộp về Sở giáo dục chi các khoản (vé vào cổng, vòng đeo, tiệc liên 

hoan…): 10.440.000 đồng. 

- Phông chữ cổng trại: 1 bộ 500.000 đồng (theo hóa đơn). 

- Nước uống:           5 thùng x 100.000đ =  500.000 đồng (HĐ tài chính) 

- Tiền ăn (2 bữa sáng, trưa, chiều, tối): 6.000.000 đồng (chi theo phát sinh 

thực tế) 

- Trái cây các loại: 1.000.000 đồng (HĐ tài chính) 

Tổng cộng: 21.940.000 đồng (Hai mươi mốt triệu chín trăm bốn mươi 

nghìn đồng). 

Tổng kinh phí tổ chức 3 hoạt động: 67.190.000 đồng 

Bằng chữ: Sáu mươi bảy triệu một trăm chín mươi nghìn đồng. 

VI. Tổ chức thực hiện: 

- Nhà trường xây dựng và triển khai nội dung kế hoạch tổ chức hoạt động 

chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2022 đến 

các tổ, bộ phận. 

- CTCĐ phối hợp với Phó hiệu trưởng, Phụ trách tổ, bộ phận có nhiệm vụ 

triển khai kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để các tổ 

có kế hoạch tuyển chọn, tổ chức tập luyện phù hợp.  

- Danh sách đăng ký các môn thi thể thao, yêu cầu các tổ gởi về BTC chậm 

nhất vào ngày 26/10/2022 để BCT sắp xếp lịch tổ chức thi đấu. 

- BTC, trọng tài TT, GK Karaoke: LĐ, cô Hồng, cô Lý, thầy Uy, cô Bình, cô 

Q. Trang. 

- BCHCĐ phối hợp với Tổ văn phòng, tổ PV-QS trọng tài sắp xếp lịch và tổ 

chức các nội dung thi, phân công vệ sinh, trang trí Hội trường, phông màn, sắp xếp 

bàn ghế, chuẩn bị nước uống, các phương tiện, thiết bị phục vụ cho buổi Họp mặt 

chu đáo, trang nghiêm. 

- Kế toán – Thủ quỹ nhà trường và BCH Công đoàn: chuẩn bị kinh phí, phần 

thưởng cho các nội dung thi và bồi dưỡng BTC, trọng tài; hoa, quà cho khách mời, 

CBGVNV đương chức và nghỉ hưu. 

- Tiếp khách, hướng dẫn chung: LĐ, BCH công đoàn, đại diện 2 tổ Khiếm 

thính, CPTTT. 

- Thư mời, thẻ Hội trại:  Cô Lệ Thanh – Thầy Tĩnh 

- Văn nghệ (Cô Quỳnh Trang, Thanh Bình). 
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Trên đây là kế hoạch tổ chức  hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 40 

năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2022 tại trường và Hội thao khối 

thi đua, Hội trại ngành. Để các hoạt động diễn ra trang trọng và đạt kết quả cao, 

yêu cầu tất cả CBVC nhà trường, các thành viên được phân công thực hiện nghiêm 

túc nội dung kế hoạch đề ra./.       

 

 

Nơi nhận: 

- PHT trường, CTCĐ (p/h); 

- Các tổ trưởng (T/H); 

- Các đồng chí được phân công (T/H); 

- Website trường 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Mai Hữu Nghĩa 
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