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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021 

 

 

- Thực hiện kế hoạch số 2858/KH-SGDĐT ngày 10 tháng 11 năm 2021 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo 

Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021) trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-

19. 

- Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của nhà trường. 

- Thực hiện kế hoạch hàng năm V/v tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt 

Nam 20/11. Trường NDT Khuyết tật xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thi 

đua trong CBVC chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam năm 2021 với các nội dung 

như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu. 

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi thu hút mọi CBVC tích cực tham gia lập thành 

tích chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 

20/11/2021). 

- Thông qua kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, khơi dậy đạo lí “Tôn sư 

trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” trong CBVC và bồi dưỡng lòng tự hào, yêu 

ngành, yêu nghề cho cán bộ, giáo viên; tôn vinh các nhà giáo; động viên cán bộ, 

giáo viên, nhân viên trong nhà trường nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm học 2021-2022. 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/ trong nhà 

trường bằng hình thức phù hợp, thiết thực, phù hợp, tiết kiệm với các hoạt động 

linh hoạt đa dạng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đạt được yêu cầu 

giáo dục đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng chống dịch bệnh 

Covid-19.  

II. Nội dung.  

- 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 đặc biệt “CBGVNV nhà 

trường đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch nhằm thích ứng 

an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ năm học 2021-2022”; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ 

năm học 2021-2022. 



- Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11 với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng như: 

+ Tổ chức các hoạt động chuyên môn gắn với việc thực hiện đổi mới 

GDĐT; phát động mỗi giáo viên thực hiện phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo 

trong dạy học phù hợp với điều kiện dạy học trực tuyến, khuyến khích giáo viên 

vận dụng các mô hình giảng dạy trực tuyến hay, hiệu quả áp dụng vào giảng dạy 

cho học sinh khuyết tật của trường; vận dụng các phương pháp dạy học mới để 

kích thích sự hứng thú học tập trong học sinh, vận dụng công nghệ thông tin soạn 

các bài giảng điện tử, giáo án PowerPoint, xây dựng các video clip bài giảng, 

video minh họa các hoạt động tiết học nhằm gây hứng thú và kích thích sự chú ý 

của học sinh trong tiết dạy.  

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

tụy với nghề, tận tâm với học sinh, giáo viên tích tuyên truyền PHHS thực hiện tốt 

công tác phòng chống dịch Covid-19. 

+ Đối với học sinh, GVCN phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11 với một số hoạt động như: thi đua tiết học tốt, ngày học 

tốt, tháng học tốt; tổ chức học sinh các khối lớp vẽ tranh, thiết kế thiệp chúc mừng 

thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Tăng cường kỷ cương, nền nếp trường/lớp học, xây dựng nếp sống văn 

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

quy chế văn hóa công sở, bộ 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. 

- 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. 

- Tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam bằng hình thức trực 

tiếp và trực tuyến, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh vào ngày 

20/11/2021. 

- Phối hợp với Công đoàn tổ chức thăm tri ân các Nhà giáo, Cán bộ lãnh đạo 

nghỉ hưu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển nhà trường. 

III. Thời gian, địa điểm. 

Thời gian: Lúc 8h00’, ngày 19 tháng 11 năm 2021 (thứ sáu). 

Địa điểm: Tại Hội trường trường NDT Khuyết tật. 

IV. Thành phần. 

- Trực tiếp: Lãnh đạo; Đại diện BCH Công đoàn và tổ trưởng chuyên môn. 

- Trực tuyến: giáo viên, nhân viên còn lại. 

V. Chương trình tổ chức họp mặt: 

1. Văn nghệ chào mừng. 

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

3. Ôn truyền thống ngày 20/11 (Lãnh đạo) 

4. Báo cáo sơ kết các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11. 



5. Khen thưởng giáo viên đạt thành tích năm 

6. Phát biểu cảm tưởng của GV. 

7. Văn nghệ - Hình ảnh người Thầy qua thơ, ca. 

8. Bế mạc. 

VI. Ban tổ chức. 

1. Đ/c Mai Hữu Nghĩa - P. 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 - Dẫn chương trình. 

VII. Dự toán kinh phí.  

Kinh phí tổ chức lễ trích từ nguồn ngân sách được phân bổ theo quy chế chi 

tiêu nội bộ hiện hành. 

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

CBQL nghỉ hưu theo hóa đơn thực tế. 

- Băng rôn tuyên truyền và họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

theo hóa đơn thực tế. 

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

hiện hành. 

VIII Tổ chức thực hiện.  

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

phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 - 20/11/2021) đến các tổ, bộ phận. 

- Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, Phụ trách tổ, bộ phận có nhiệm vụ 

triển khai kế hoạch đến tất cả các tổ viên để theo dõi thực hiện các nội dung đạt 

kết quả cao. 

- Tổ văn phòng, tổ PV-QS: Trang trí băng ron, vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, 

chuẩn bị nước uống, các phương tiện, thiết bị phục vụ cho buổi họp mặt … 

- BCHCĐ, Kế toán phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động lễ và công tác thăm 

hỏi CBQL nghỉ hưu. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày 

Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020). Yêu cầu tất cả CBVC nhà trường 

thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch đề ra. 

 

Nơi nhận: 

- BLĐ trường; 

- CTCĐ (p/h); 

- Các tổ trưởng (T/H); 

- Các đồng chí được phân công (T/H); 

- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Mai Hữu Nghĩa 
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