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Kính gửi : BGH , BCH / CĐCS các trường
Thực hiện hướng dẫn số 1916/HD-SGDĐT ngày 30/10/2014 của Sở GDĐT Tỉnh
Bình Dương về việc tổ chức kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Phòng
GDĐT và CĐGD Thành phố TDM hướng dẫn các trường tham mưu với Chính quyền ,
các Ban ngành đoàn thể ở địa phương và Ban đại diện Cha mẹ học sinh tổ chức kỷ niệm
chào mừng 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20 / 11 / 1982 – 20 / 11 / 2014 ) như sau :
-Tổ chức tuyên truyền thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ,
giáo viên, nhân viên Ngành GDĐT; phát huy truyền thống “ Tôn sư trọng đạo”, hiểu rõ ý
nghĩa ngày 20/11 cho học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân trong vùng; đồng thời khơi
dậy được tình cảm yêu nghề, đạo đức giáo viên, cống hiến cho sự nghiệp “ trồng người”.
-Phát động thi đua trong toàn đơn vị lập thành tích chào mừng kỷ niệm 32 năm
ngày Nhà giáo Việt Nam qua các hoạt động thi đua: Dạy tốt- học tốt; vệ sinh trường lớp;
trồng cây xanh, văn nghệ, thể thao, báo tường…, gắn với phong trào thi đua, phong trào
hành động, khẩu hiệu của ngành trong từng đơn vị, trường học với các hình thức phong
phú và phù hợp.
-Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Công đoàn để chăm lo đời sống đội ngũ
GV, quan tâm các GV lão thành đã nghỉ hưu. Cùng chính quyền tổ chức họp mặt truyền
thống ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014 với không khí trang trọng, vui tươi, có ý
nghĩa, tổ chức thăm viếng đối với các trường hợp yếu về sức khỏe, thể hiện nhớ ơn người
đi trước, quan tâm đến các đối tượng trong và ngoài Ngành đã có công đóng góp cho phát
triển giáo dục .
Đối với những trường hợp GV hưu, đương chức bản thân bị bệnh hoặc gia đình có
hoàn cảnh thật sự khó khăn , các đơn vị lập danh sách xếp thứ tự ưu tiên , ghi rõ
hoàn cảnh gởi về CĐGD Thành phố TDM trước ngày 13/ 11 / 2013 để Ngành xem xét
tặng quà thăm
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