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SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH NINH BÌNH 

TRƯỜNG TRUNG CẤP  

KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /KH-TCKTKTDL  Ninh Bình, ngày     tháng   năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH  

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

 Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Trường Trung 

cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình; 

 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Du lịch tỉnh Ninh Bình xây dựng 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2021 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

- Thông qua hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, khơi dậy đạo lí 

“Tôn sư trọng đạo” trong học sinh và xã hội. Đồng thời bồi dưỡng lòng tự hào, 

lòng yêu ngành, yêu nghề cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Động viên, 

khích lệ đội ngũ nhà giáo thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 

học 2021-2022.  

- Đẩy mạnh các phong trào hoạt động sôi nổi trong học sinh, giữa các lớp, 

giữa học sinh trong các giờ học, tuần học để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Qua đó giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, 

“Uống nước nhớ nguồn” trong mỗi học sinh. Tạo môi trường thi đua sôi nổi lập 

thành tích dâng tặng đến quý thầy, cô vào dịp lễ tri ân các nhà giáo. 

- Rèn luyện cho học sinh tính độc lập, sáng tạo, là dịp để các em được giao 

lưu, tạo mối quan hệ đoàn kết giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với giáo viên. 

2. Yêu cầu: 

 - Đánh giá thi đua khách quan, công bằng cho giáo viên và học sinh trong tất 

cả các hoạt động. 

- Các hoạt động đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. 

 II.  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

 + Cán bộ, giáo viên, viên chức, người lao động trong nhà trường. 

 + Tất cả học sinh trong nhà trường. 

 + Giáo viên chủ nhiệm, Ban chấp hành Đoàn trường hướng dẫn, định hướng, 

gợi ý cho học sinh tham gia các hoạt động. 



2 
 

 III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

 1. Đối với học sinh 

 - Phát động đợt thi đua trọng điểm trong học sinh chào mừng ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11 trên tất cả các mặt: Học tập, rèn luyện, các hoạt động văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao. 

- Thời gian thực hiện đợt thi đua: Từ 20/10/2021 đến 18/11/2021. 

- Tổng kết: 19/11/2021 

 Giáo viên đang giảng dạy tại trường. 

 2. Đối với giáo viên 

 Tổ chức hoạt động Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: 

 - Hội giảng cấp khoa:  

 + Các khoa lên kế hoạch Hội giảng cấp khoa; nhận xét, đánh giá các giờ 

giảng và lựa chọn 01 giờ giảng đạt kết quả cao nhất tham dự Hội giảng cấp trường 

(có biên bản gửi BGH phụ trách Đào tạo vào ngày 10/11/2021).  

+ Thời gian thực hiện Hội giảng cấp khoa: từ 03/11/2021 đến 09/11/2021. 

 - Hội giảng cấp trường: 

 +  Căn cứ vào kết quả Hội giảng cấp khoa, mỗi khoa chọn đại diện 01 giờ 

giảng của 01 giáo viên tham gia Hội giảng cấp trường. 

+ Giáo viên lựa chọn và nghiên cứu kỹ bài dạy, vận dụng Công nghệ thông 

tin trong giảng dạy. 

+  Giáo viên tham gia Hội giảng cấp trường sẽ bốc thăm thứ tự giờ giảng 

vào ngày 11/11/2021. 

+ Thời gian thực hiện Hội giảng cấp trường: Từ 12-15/11/2020 

 3. Phát động phong trào thi đua trong Công đoàn, Đoàn thanh niên 

 - Công đoàn, Đoàn thanh niên động viên Đoàn viên, lao động tham gia tích 

cực các hoạt động do Trường, ngành tổ chức, tổ chức hoạt dộng văn nghệ, giao lưu 

Thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân 

viên trong nhà trường. 

 4. Tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

 - Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, viên chức, người lao động, học 

sinh trong nhà trường. 

 - Thời gian: 08h ngày 19/11/2021 tại Hội trường khu A. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Ban giám hiệu họp thống nhất nội dung kế hoạch tổ chức các hoạt động 

chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 
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 - Các phòng, khoa lên kế hoạch thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung nêu 

trên, phòng Tổ chức - Hành chính đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ 

cho các nội dung hoạt động. 

 - Giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền cho học sinh, quán triệt 

nội dung hoạt động đã đề ra và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả, lập thành 

tích cao nhất chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

 - Các đồng chí được phân công phụ trách các nội dung trong kế hoạch có 

biên bản, biểu điểm đánh giá, chấm và xếp loại thi đua chính xác công bằng, khách 

quan. 

 - Tổ chức tổng kết và trao thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc 

trong đợt thi đua. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày nhà 

giáo Việt Nam 20/11/ 2021 của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và Du lịch tỉnh 

Ninh Bình. Yêu cầu các phòng, khoa, cán bộ, giáo viên, giáo viên chủ nhiệm triển 

khai và thực hiện tốt kế hoạch trên để các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 

ngày Nhà giáo Việt Nam đạt hiệu quả cao nhất./.  

   

Nơi nhận: 
- Sở LĐTBXH (báo cáo); 

- Ban giám hiệu;  

- Các phòng, khoa; 

- Lưu: VT,ĐT; 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

Nguyễn Xuân Cảnh 
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