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Về việc Kỉ niệm 39 năm
ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11/1982- 20/11/2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông trực thuộc.
Kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021) diễn
ra trong lúc toàn ngành Giáo dục đang sôi nổi thi đua thực hiện Kết luận số 51KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị
quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số
88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách
giáo khoa; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; triển khai thực hiện
Luật Giáo dục (2019); đảm bảo an toàn trường học trước tác động của dịch bệnh
COVID-19
Thực hiện Công văn số 2133/SGDĐT-VP ngày 19 tháng 10 năm 2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ
trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt những nội dung sau trong việc kỷ
niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam:
1.Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là
tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới,
sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, góp phần giữ gìn phẩm chất đạo
đức nhà giáo; phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam.
2. Tổ chức tuyên truyền về truyền thống Nhà giáo Việt Nam trên trang
thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị nhằm khuyến khích, động viên nhà giáo
phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thế
hệ trẻ.
3. Quan tâm, thăm hỏi, động viên nhà giáo đã nghỉ hưu.
4. Việc tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam phải đạt hiệu quả giáo
dục cao, không phô trương hình thức, không huy động phụ huynh, học sinh
đóng góp kinh phí để chăm lo cho cán bộ, giáo viên nhân ngày 20/11, không tập
trung học sinh toàn trường nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.
5. Hiệu trưởng các trường lưu ý giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh
hạn chế tụ tập vui chơi trong ngày 20/11.
6. Trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục tỉnh phải tranh thủ thời gian an toàn
để dạy học, đề phòng dịch COVID-19 có thể tái bùng phát, các cơ sở giáo dục
không được cho học sinh nghỉ học vào ngày 20/11/2021; tổ chức kỷ niệm ngày
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Nhà giáo Việt Nam vào thời gian và hình thức phù hợp, không làm ảnh hưởng
đến hoạt động dạy - học và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch .
Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực
thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Lưu: VT.
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