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KẾ HOẠCH
Tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn
và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 và 2018
Thực hiện Công văn số 1688/SGDĐT-CTTT-HSSV, ngày 11/07/2017 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kỉ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự
kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 – 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT) xây dựng kế hoạch như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
- Giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, truyền thống, lòng tự hào, tự tôn dân
tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” sâu rộng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân
viên và học sinh toàn ngành về ý nghĩa, mục đích các ngày lễ lớn, nhằm giáo dục
lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc, góp phần củng cố và tăng cường
niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước lồng ghép với việc
tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính
trị của đất nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng,
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
- Tổ chức phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong dạy và
học”.
- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức
đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm tạo ấn tượng sâu sắc có sức thuyết phục, lan tỏa
rộng rãi, kết hợp với tuyên truyền, giáo dục với các hoạt động chuyên môn, thúc
đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.
- Các hoạt động kỉ niệm cần tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, và tiết
kiệm, tránh phô trương hình thức.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2017
1.1 Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Lệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017)
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, giáo viên,
nhân viên và học sinh về chủ trương, chính sách, các quy định của Nhà nước đối
với người có công với cách mạng;

- Phát động phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”: Các đơn vị trường học tổ chức
thăm hỏi, chăm sóc, động viên các Mẹ Việt Nam anh hùng và các thương binh tại
địa phương. Tổ chức vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đóng góp quỹ
“Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017. Phát động phong trào mỗi đoàn viên thanh niên có
những việc làm tốt, thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với
cách mạng; tặng quà tình nghĩa cho gia đình chính sách.
- Phát động phong trào “Chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ quê em” ở các trường
Trung học cơ sở, tổ chức dọn vệ sinh tại các khu di tích lịch sử cách mạng và các
nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.
1.2. Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 –
07/11/2017)
- Đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa lịch sử, vai trò, giá trị của Cách mạng
Tháng Mười Nga.
- Tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm
100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga do Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì.
1.3. Kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947 - 10/2017)
- Tuyên truyền lồng ghép nội dung về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vào
trong sinh hoạt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh”
- Đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”
của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự chuyển biến’ và ‘tự chuyển
hóa’ trong nội bộ” và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy
mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
2. Một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2018
2.1. Kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân-1968
- Tùy điều kiện cụ thể của đơn vị tổ chức gặp mặt truyền thống, tọa đàm, hội
thảo khoa học … về chiến thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy gắn với các
ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước trong năm 2018.
- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, những
người có công với cách mạng; dâng hương tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ.
2.2. Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản”
(24/02/1848 – 24/02/2018)
- Đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản”.
- Phát động phong trào trong giáo viên và học sinh viết các bài tuyên truyền
về tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản”.
2.3. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 –
20/8/2018); 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 –
02/02/2018); 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908 –
03/12/2018)
- Tuyên truyền về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn
của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam;

- Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí
Nguyễn Đức Cảnh và đồng chí Ngô Gia Tự đối với sự nghiệp cách mạng Việt
Nam.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
- Các đơn vị trực thuộc căn cứ Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch của đơn
vị dưới hình thức tuyên truyền kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong
hai năm 2017 và 2018 bằng hình thức phù hợp, gắn với tuyên truyền thực hiện các
nhiệm vụ chính trị trong năm 2017 và năm 2018; đồng thời xác định rõ nội dung
hoạt động, phân công tổ chức thực hiện có hiệu quả và đồng bộ.
- Thực hiện lồng ghép với các hoạt động thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phong
trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Gắn kết các hoạt động
chủ điểm trong các ngày lễ lớn bằng các hình thức hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
- Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Phòng GD&ĐT (qua bộ
phận TCCB và qua địa chỉ email: binhpgdhue@gmail.com) trước ngày 10/12/2017
và 25/11/2018 để Phòng tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT đúng thời gian./.
Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện)
- Lưu VT, TCCB
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