UBND TP.CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2867 /SGDĐT-VP

Cần Thơ, ngày 06 tháng 11 năm 2020

V/v tổ chức hoạt động chào mừng
ngày Nhà giáo Việt Nam

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Trung tâm GDNN - GDTX quận, huyện.
Để hoạt động chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 20/11/2020) đầy đủ ý nghĩa, đồng thời thực hiện đúng quy định của các cấp có
thẩm quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các
nội dung sau:
1. Dịp 20 tháng 11 năm 2020 không phải là năm tròn, do đó các đơn vị
không tổ chức lễ kỷ niệm theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số
111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định
về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa
phương. Tuy nhiên, các đơn vị có thể tổ chức họp mặt để ôn lại truyền thống “tôn
sư trọng đạo” của dân tộc. Việc tổ chức họp mặt phải đảm bảo tính thiết thực, trang
trọng mang ý nghĩa tôn vinh, tri ân thầy cô giáo, tránh hình thức phô trương gây
phiền hà cho học sinh và cha mẹ học sinh; đồng thời đảm bảo các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị.
Căn cứ vào kế hoạch năm học, các đơn vị sắp xếp lịch học tập, giảng dạy để
giáo viên và học sinh được tham gia các hoạt động chung của trường.
2. Các đơn vị, cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về công tác tài
chính, thu, chi, xã hội hóa; tuyệt đối không để xảy ra việc lạm thu, vi phạm quy
định về công tác tài chính trong quá trình tổ chức các hoạt động chào mừng ngày
Nhà giáo Việt Nam.
Các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tổ chức tổ chức hoạt động
chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng
Sở) trước ngày 26 tháng 11 năm 2020./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng của Sở;
- Cổng TTĐT Sở;
- Lưu: VT.
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