
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:          /SGDĐT-VP 

V/v tuyên truyền đến Giáo viên, Học 

sinh theo dõi Chương trình truyền hình 

trực tiếp Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam 20/11, tuyên dương các 

điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu 

ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

năm 2022 trên Kênh H1 - Đài Phát 

thanh và Truyền hình Hà Nội 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    

Hà Nội, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi:    

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Hiệu trưởng các trường: Tiểu học, trung học cơ sở công lập, 

tư thục trên địa bàn Thành phố;                   

- Hiệu trưởng các trường: Trung học phổ thông công lập, tư 

thục và hiệp quản; trường mầm non, phổ thông chuyên biệt 

trực thuộc Sở; Trường Bồi dưỡng Cán bộ giáo dục Hà Nội; 

- Giám đốc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên các quận, huyện, thị xã. 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 10429/VP-KGVX 

ngày 11/10/2022 của Văn phòng UBND Thành phố; Kế hoạch số 3539/KH-SGDĐT 

ngày 05/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022); Sở Giáo dục và Đào 

tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 - 

20/11/2022), tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục 

và Đào tạo Hà Nội năm 2022.  

Nhằm tôn vinh, tri ân những đóng góp của các nhà giáo trong công cuộc xây 

dựng và phát triển đất nước, Thủ đô; ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu 

biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục; khích lệ, động viên đội ngũ nhà 

giáo, cán bộ quản lý giáo dục nỗ lực, cố gắng đạt thành tích xuất sắc trong năm học 

2022 - 2023; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11 (20/11/1982 - 20/11/2022), tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà 

giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2022.  

Chương trình Lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp từ 20h00 đến 21h30 

ngày 14/11/2022 (thứ Hai) trên Kênh H1 của Đài Phát thanh và Truyền hình 

Hà Nội. 

Để Chương trình Lễ kỷ niệm được lan tỏa sâu rộng trong toàn Ngành và 

nhân dân Thủ đô, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục: tổ chức 
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thông tin, tuyên truyền và kính mời các thế hệ nhà giáo, cha mẹ học sinh và các em 

học sinh theo dõi Chương trình Lễ kỷ niệm trên Kênh H1 - Đài Phát thanh và 

Truyền hình Hà Nội (bắt đầu từ 20h00 ngày 14/11/2022). 

Trân trọng cảm ơn./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở;                                                                          

- Công đoàn Ngành;  

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử của Ngành; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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