
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2020 

V/v tổ chức các hoạt động tôn vinh 

nhà giáo giáo dục nghề nghiệp 

 
Kính gửi:  

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,  

  Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng  

  Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 4378/LĐTBXH-TCGDNN ngày 06/11/2020 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các hoạt động tôn vinh 

nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí đóng trên 

địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp 

phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong 

tình hình mới và “Ngày kỹ năng lao động Việt Nam 04/10”, nhằm tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, đồng thuận của xã hội về phát triển 

giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề. Trong đó, tập trung nhấn 

mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ nhà giáo trong đổi mới và nâng 

cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan chỉ 

đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai phát 

động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam với các hoạt động 

thiết thực trong đổi mới phương pháp giảng dạy; thi đua dạy tốt, học tốt; tổ chức 

hội giảng, hội thi văn hóa, văn nghệ, thể thao;... gắn với những nhiệm vụ trọng 

tâm trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp; tổ chức tôn vinh và 

có hình thức khen thưởng phù hợp đối với nhà giáo có nhiều đóng góp cho sự 

nghiệp giáo dục nghề nghiệp; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần 

cho đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ 



đối với nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn; tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh dự lễ 

Kỷ niệm hoặc chương trình gặp mặt truyền thống nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11 để tri ân những nhà giáo đã có công lao đóng góp cho sự phát triển của 

giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GDĐT, YT;  

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX(NCD).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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