
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

PHỤ LỤC 

CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2022)  

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-SGDĐT ngày      tháng     năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) 

 

TT Tên hoạt động Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian thực 

hiện 
Quy mô 

Ghi chú 

 

1 

Các hoạt động tuyên truyền về 

nhà giáo, hoạt động giáo dục và 

ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Phòng Chính trị, 

tư tưởng - Khoa 

học công nghệ  

 

Từ tháng 9/2022 

đến hết tháng 

11/2022 

  

2 

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 năm 2022. 

Văn phòng 
Các phòng liên 

quan 

Tháng 11/2022 

 
  

3 
Tổ chức Lễ báo công, vào Lăng 

viếng Bác. 
Văn phòng 

Các phòng liên 

quan 

Tháng 11/2022 

 
  

4 

Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi 

hồng” ngành Giáo dục và Đào tạo 

Thủ đô năm học 2022-2023. 

Phòng Chính trị, 

tư tưởng - Khoa 

học công nghệ 

 
Tháng 9/2022 

 
  

5 

Tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo Sở 

và các nhà giáo, cán bộ, công 

chức, viên chức đã nghỉ hưu.  

Văn phòng  

 

 

 

 
Tháng 11/2022 

 
  



2 
 

TT Tên hoạt động Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian thực 

hiện 
Quy mô 

Ghi chú 

 

6 

Tổ chức thăm hỏi, gặp mặt giữa 

lãnh đạo Sở và các nhà giáo 

nguyên Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo 

các phòng thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo qua các thời kỳ. 

Phòng Tổ chức 

cán bộ 
 

Tháng 11/2022 

 
  

7 

Đẩy mạnh Cuộc vận động “Nhà 

giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh khó 

khăn” đặc biệt học sinh khối 9 và 

khối 12 năm học 2022-2023 (tổ 

chức sơ kết năm học và khen 

thưởng tập thể cá nhân dịp tổng 

kết năm học; giúp học sinh cuối 

cấp thi đạt kết quả cao). 

Công đoàn 

Ngành Giáo dục 

Hà Nội 
 

Tháng 9/2022 các 

đơn vị đăng ký 

bắt đầu giúp đỡ 

Toàn ngành  

8 

Đẩy mạnh Phong trào xây dựng 

trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - 

An toàn” năm học 2022-2023 

(thêm khối phòng Giáo dục và 

Đào tạo quận, huyện, thị xã). 

Công đoàn 

Ngành Giáo dục 

Hà Nội 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Phát động để 

tháng 9/2022 các 

đơn vị đăng ký, 

cuối năm học 

khảo sát khen 

thưởng 

Toàn ngành  

9 

Triển khai cuộc thi “Thầy cô 

trong mắt em” của Công đoàn 

Giáo dục Việt Nam. 

Công đoàn 

Ngành Giáo dục 

Hà Nội 

Phòng CTTT-

CNTT 
Tháng 10/2022 

Học sinh cấp 

THCS và 

THPT 
 

10 

Phát động Giải thưởng “Nhà giáo 

Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần 

thứ 6 và Tổ chức xét duyệt và trao 

giải lần thứ 5. 

Công đoàn 

Ngành Giáo dục 

Hà Nội 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
Tháng 11/2022 Toàn ngành  

11 

Tổ chức thăm Nghĩa trang Liệt sĩ 

ngành Giáo dục Việt Nam tại 

Huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. 

Công đoàn 

Ngành Giáo dục 

Hà Nội 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
Tháng 11/2022 

Đại biểu 

ngành Giáo 

dục Thủ đô 
 



3 
 

TT Tên hoạt động Đơn vị chủ trì 
Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian thực 

hiện 
Quy mô 

Ghi chú 

 

12 

Tổ chức “Ngày hội văn hóa, thể 

thao” CBGV, NV ngành Giáo dục 

và Đào tạo Thủ đô năm học 2022-

2023. 

Công đoàn 

Ngành Giáo dục 

Hà Nội 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Tháng 11/2022 tổ 

chức cấp thành 

phố 

2000 đại 

biểu 
 

13 

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà 

CBGV, NV có hoàn cảnh khó 

khăn, diện chính sách nhân dịp 

20/11. 

Công đoàn 

Ngành 

Hà Nội 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
Tháng 11/2022  Toàn ngành  
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