
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
Số:          /SLĐTBXH-GDNN

V/v tổ chức các hoạt động tôn vinh, 
tri ân nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày 
Nhà giáo Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hải Dương, ngày      tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công văn số 4408/LĐTBXH-GDNN ngày 02/11/2022 của Bộ 
Lao động Thương binh và Xã hội; Công văn số 3250/UBND-VP ngày 
09/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tổ chức các hoạt động 
tôn vinh, tri ân nhà giáo giáo dục nghề nghiệp nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày 
Nhà giáo Việt Nam. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các Cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai một số nội dung sau:

1. Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam với 
các hoạt động gắn với Kế hoạch số 1305/KH-UBND ngày 12/5/2022 về thực 
hiện chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Kế hoạch số 1306/KH-
UBND ngày 12/5/2022 về thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp 
tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 như: Đổi mới 
phương pháp giảng dạy; thi đua dạy tốt, học tốt; tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động GDNN;nâng cao chất lượng, 
hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, tổ chức hội giảng, hội thi văn hoá, văn nghệ, thể 
thao,... trong các cơ sở GDNN

2. Căn cứ tình hình cụ thể, tổ chức các hoạt động hỗ trợ vật chất, động 
viên tinh thần cho nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã và 
đang công tác tại cơ sở GDNN; tổ chức các chương trình, sự kiện nhằm tri ân, 
tôn vinh cán bộ quản lý, nhà giáo, người dạy nghề,… có thành tích, đóng góp 
cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

Vậy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các Cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp quan tâm, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Lao động TBXH các H,TX,TP;
- GĐ, PGĐ Trình;
- Lưu: VT, GDNN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Quốc Trình
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