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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam  

(20/11/1982 – 20/11/2020) 

 
Ngày 20 tháng 11 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của Ngành 

Giáo dục và Đào tạo, đây là dịp để mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

nhận thức sâu sắc trách nhiệm, lương tâm của mình đối với học sinh và sự quan 

tâm, chăm lo của toàn xã hội. Để khơi dậy đạo lí “Tôn sư trọng đạo” trong học 

sinh và xã hội, đồng thời bồi dưỡng lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề cho cán 

bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; động viên, khích lệ đội ngũ nhà giáo thi đua 

lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021, Ủy ban nhân 

dân huyện Bắc Sơn xây dựng kế hạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2020 cụ thể như sau: 
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Ôn lại truyền thống, ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, về 

truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc, khẳng định và tôn vinh vai trò của 

nhà giáo.  

- Động viên đội ngũ nhà giáo phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới 

Việt Nam, rèn luyện phẩm chất và năng lực, làm gương sáng cho học sinh noi 

theo, đồng thời nâng cao nhận thức về vinh dự và trách nhiệm của nhà giáo, từ 

đó ra sức phấn đấu làm tốt hơn nhiệm vụ cao cả của mình. 

 - Thể hiện tình cảm trách nhiệm, sự tri ân của ngành đối với sự quan tâm 

chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, 

ngành, đoàn thể; sự ủng hộ của Nhân dân các dân tộc trong huyện đối với công 

tác Giáo dục và Đào tạo. 

- Thông qua hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, khơi dậy lòng 

tự hào, yêu ngành, yêu nghề cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; động viên, 

khích lệ toàn ngành thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 

2020-2021.  

2. Yêu cầu 

- Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục, xây dựng 

kế hoạch tổ chức các hoạt động sáng tạo có ý nghĩa thiết thực, tạo khí thế phong 

trào thi đua sôi nổi, rộng khắp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

- Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam cần tổ chức một cách thiết thực đạt 

được yêu cầu giáo dục; thực hành tiết kiệm, không phô trương lãng phí và đảm 
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bảo an toàn, chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch covid-19, chấp hành 

nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 các 

cấp trong các hoạt động tập thể và trong ngày kỷ niệm.  

II. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

1. Công tác tuyên truyền  

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt 

Nam trong cán bộ, giáo viên và học sinh dưới nhiều hình thức với nội dung 

phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung tập trung vào các 

chủ đề: truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn”, ý nghĩa của 

ngày Nhà giáo Việt Nam, những gương thầy giáo, cô giáo có nhiều công lao 

đóng góp cho sự nghiệp “Trồng người”. 

- Xây dựng các nội dung tuyên truyền về chủ đề ngày Nhà giáo Việt Nam; 

giới thiệu và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác giáo dục 

và đào tạo. Các đơn vị trường học treo băng rôn tuyên truyền về ngày Nhà giáo 

Việt Nam ở cổng trường và trong trường; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông thực hiện việc treo băng rôn ở các đường phố chính. Các đơn vị 

chủ động lựa chọn các khẩu hiệu phù hợp, có thể lựa chọn các khẩu hiệu sau: 

- Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-

11. 

- Nhiệt liệt chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. 

- Thi đua lập thành tích chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982-20/11/2020). 

- Các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các trường học 

tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, 

về công lao của các thầy giáo, cô giáo trong sự nghiệp “Trồng người” tới đông 

đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, học sinh và mọi tầng lớp Nhân dân. 

2. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hướng tới kỷ niệm 38 năm ngày 

Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020) 

Các nhà trường lựa chọn các nội dung, hình thức phù hợp, tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương 

đạo đức, tự học và sáng tạo"; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Mỗi thầy 

giáo, cô giáo phụ đạo học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, bồi dưỡng học sinh 

khá giỏi 2 tiết/tuần trở lên không hưởng thù lao”... 

 Động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, học sinh năng động, sáng tạo, hăng 

hái thi đua “Dạy tốt”, “Học tốt”, nghiên cứu khoa học và công tác tốt, nâng cao 

chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý vững 

mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020-2021.  

Tổ chức và tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, tọa đàm trao đổi 

kinh nghiệm giảng dạy, thực hiện các chuyên đề nghiên cứu nâng cao chất lượng 
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giảng dạy, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua. Đẩy mạnh 

các hoạt động chuyên môn như tổ chức hội thảo chuyên đề, sinh hoạt cụm 

chuyên môn.  

Phát hiện nhân tố mới, các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong 

đội ngũ cán bộ, nhà giáo, học sinh và sinh viên, tạo bước chuyển biến mới về 

nhận thức nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của ngành 

trong giai đoạn mới; góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền và tổ chức chính trị của nhà trường, đơn vị vững mạnh. 

3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 – 20/11/2020) 

3.1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 - Chỉ đạo các trường học trực thuộc thực hiện tốt các nội dung sau: 

 + Tổ chức có hiệu quả các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 

20/11. 

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất để tổ chức kỷ niệm với tinh thần 

vui tươi, sinh động, an toàn, tiết kiệm.  

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình kỷ niệm. 

+ Phối hơp̣ với UBND các xa,̃ thi ̣trấn tổ chức tốt công tác tuyên truyền về  

ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày nhà 

giáo Việt Nam 20/11 

+ Chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch covid-19: Chấp hành nghiêm 

các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 các cấp; làm 

tốt công tác tuyên truyền đến cha mẹ học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 

học sinh về các biện pháp vệ sinh, phòng dịch; ý thức bảo vệ bản thân và cộng 

đồng; theo dõi thường xuyên tin tức qua các phương tiện thông tin đại chúng và 

mạng internet để nắm bắt tình hình dịch bệnh; chuẩn bị sẵn sàng các vật tư sát khuẩn; 

khử khuẩn tay và khẩu trang dự phòng… để đảm bảo sử dụng khi cần thiết; niêm yết 

quy trình phòng dịch; treo poster tuyên truyền ở vị trí phù hợp. 

+ Thực hiện tổng vệ sinh trường lớp trước ngày kỷ niệm và thường xuyên sau 

các buổi học; đảm bảo vệ sinh khu bếp ăn, phòng ở, nhà vệ sinh; theo dõi tốt người 

ra vào trường học và kiểm soát kỹ, đúng quy trình việc mua bán, chế biến thực phẩm 

đảm bảo VSATTP đối với các trường học có bếp ăn tập thể. 

 3.2. Đối với các xã, thị trấn 

- UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các trường học tổ chức các hoạt động tập 

thể như: tổ chức kỷ niệm, tọa đàm, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao 

vui tươi lành mạnh thiết thực chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt 

Nam. 
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- Tổ chức thăm hỏi các Nhà giáo lão thành, giáo viên hưu trí của địa 

phương, trường học; chăm lo cho cán bộ, giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn. 

- Chỉ đạo tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam theo 

xã, thị trấn cho các trường học trên địa bàn. Địa điểm tổ chức tại các trường 

THCS, trường TH&THCS. 

3.3. Tổ chức các Đoàn đại biểu lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, 

UBMT Việt Nam huyện đến dự và chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại 

một số trường học trên địa bàn 

 - Uỷ ban nhân dân huyện trân trọng kính mời các đồng chí Lãnh đạo 

Huyện ủy, HĐND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện, Lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị dự tọa đàm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại tất cả các xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện (có danh sách kèm theo).  

- Đơn vị tham mưu thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với 

Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

3.4. Thời gian Tọa đàm kỷ niệm 

Các xã tổ chức Tọa đàm kỷ niệm: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 20/11/2020. 

3.5. Chương trình tọa đàm kỷ niệm 

- Đón tiếp đại biểu; 

- Văn nghệ chào mừng; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Ôn lại truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam và báo cáo kết quả phong 

trào thi đua; 

- Phát biểu của lãnh đạo cấp trên; 

- Phát biểu của đại diện nhà giáo nghỉ hưu; 

- Đại diện giáo viên phát biểu; 

- Đại diện học sinh phát biểu chúc mừng; 

- Công bố các Quyết định khen thưởng; 

- Kết thúc buổi Tọa đàm. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

 - Xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức, thực hiện một cách thiết thực, 

phù hợp ở từng cấp học với các nội dung cụ thể hướng tới kỷ niệm lần thứ 38 

năm ngày Nhà giáo Việt Nam. 
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 - Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông tuyên 

truyền về công tác Giáo dục và Đào tạo, gương điển hình tiên tiến trong ngành 

Giáo dục và Đào tạo huyện. 

- Tích cực tham mưu cho các cấp, đảm bảo hoàn thành tốt chương trình tọa 

đàm kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết 

kiệm. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

  - Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng các chuyên đề, tăng 

thời lượng tuyên truyền về ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam, truyền thống “Tôn 

sư trọng đạo” của dân tộc ta: các bài viết tuyên truyền, phóng sự về công tác 

giáo dục đào tạo; những gương thầy giáo, cô giáo tiêu biểu…trên các phương 

tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện từ ngày 16/11/2020 đến 20/11/2020. 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tại trục đường chính quốc lộ 1B và trung tâm 

huyện từ ngày 16/11/2020 đến hết ngày 20/11/2020. 

 3. Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện: Theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức có ý 

nghĩa và hiệu quả các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

 4. UBND các xã, thị trấn  

 Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền; tổ chức 

Tọa đàm, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực tại địa 

phương chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; chỉ đạo các ban, 

ngành, đoàn thể phối hợp với các trường học tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo 

Việt Nam có sự tham gia của đại diện cấp ủy chính quyền, các ban, ngành đoàn 

thể, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh để thấy được sự quan tâm của toàn 

xã hội cho công tác giáo dục, động viên đội ngũ Nhà giáo đồng thời giáo dục 

truyền thống “Tôn sư trọng đạo” cho học sinh. 

 5. Các trường học  

 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động theo các văn bản chỉ đạo, cụ 

thể hóa bằng các nội dung, chỉ tiêu thi đua; Tổng kết đợt thi đua, biểu dương các 

cá nhân tiêu biểu; giao cho các trường THCS, TH&THCS làm đầu mối tham 

mưu cho UBND các xã, thị trấn tổ chức Tọa đàm đảm bảo trang trọng, ý nghĩa 

và thiết thực.  

 6. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 

 Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo được phân công dự tọa đàm kỷ niệm 38 

năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại các xã, thị trấn, sắp xếp công việc để đến 

dự đầy đủ theo đúng kế hoạch. Nếu do điều kiện công tác không thể đến dự được 

đề nghị thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo (Liên hệ với ông Lê Đức Thọ - 

Trưởng phòng GD&ĐT- Điện thoại 0945722856) để tham mưu cho UBND 

huyện kịp thời bố trí người khác đến dự thay). 

. 
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 Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 38 năm, ngày Nhà 

giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2020) của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả tốt./. 

                                            
Nơi nhâṇ:            
- Sở GD&ĐT;                                                                                 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;    

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQ Việt Nam huyện; 

- Các Phòng, ban, ngành của huyện;   

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường học trên địa bàn;  

- Lưu: VT, PGD.                                                                                                                                                

                                                                                         

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Thép 
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DANH SÁCH 

Các đồng chí Lãnh đạo đến dự tọa đàm kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo  

Việt Nam 20/11 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 
(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND ngày       /11/2020 của UBND huyện) 

 

 

TT 
Các đồng chí Lãnh đạo huyện, Lãnh 

đạo các cơ quan, đơn vị 
Đến dự tại  Ghi chú 

1 

- Đ/c Lê Thị Nga - UVBTV, Phó Chủ 

tịch Thường trực HĐND huyện. 

- Đ/c Chuyên viên Văn phòng 

HĐND&UBND huyện. 

Xã Tân Hương 

(Trường THCS) 

Xe UBND 

huyện 

2 

-Đ/c  Lộc Quang Hòa - UVBTV, Phó chủ 

tịch UBND huyện. 

-Đ/c Lương Đình Tuấn - HUV, Trưởng 

Ban pháp chế HĐND huyện. 

- Đ/c Chuyên viên Văn phòng 

HĐND&UBND huyện. 

Xã Vạn Thủy 

(Trường PTDTBT TH&THCS) 

Xe UBND 

huyện 

3 

- Đ/c  Hoàng Minh Tuyến – UVBTV, 

Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch 

Ủy ban MTTQVN huyện. 

- Lãnh đạo Kho bạc nhà nước huyện 

Xã Nhất Hòa 

(Trường THCS) 

Xe Kho bạc 

nhà nước 

huyện Bắc 

Sơn 

4 

- Đ/c Dương Xuân Văn - UVBTV, 

Trưởng Ban tổ chức huyện ủy. 

- Lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện. 

Xã Vũ Lăng 

(Trường THCS) 

Xe Hạt kiểm 

lâm huyện 

Bắc Sơn 

5 

- Đ/c Dương Trần Huy -  UVBTV, Chủ 

nhiệm UBKT huyện ủy. 

- Lãnh đạo VP Huyện uỷ. 

Xã Hưng Vũ  

(Trường THCS) 
Xe Huyện ủy 

6 

-Đ/c Phí Đức Dương – UVBTV, Chỉ huy 

Trưởng BCH Quân sự huyện. 

-Đ/c Lộc Quang Cường - HUV, Trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Xã Bắc Quỳnh 

(Trường THCS) 

Xe Ban 

CHQS huyện 

 

7 

-Đ/c Lương Văn Khình – UVBTV, 

Trưởng Công an huyện. 

- Đ/c  Long Xuân Tỉnh - HUV, Phó chủ 

nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy. 

Xã Tân Tri 

(Trường THCS) 

Xe Công An 

huyện 

 

8 

-Đ/c Mai Thị Hạnh - UVBTV, Trưởng 

Ban tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc 

TTBD Chính trị huyện 

-Lãnh đạo Trung tâm viễn thông huyện. 

Xã Tân Thành 

(Trường THCS) 
Xe Huyện ủy 

9 

- Đ/c  Dương Thị Thép - HUV, Phó chủ 

tịch UBND huyện. 

- Đ/c Đỗ Cường Thịnh – HUV, Phó 

Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy. 

- Đ/c Chuyên viên Văn phòng HĐND và 

UBND huyện.  

Trường THPT Vũ Lễ 

 

Xe UBND 

huyện 
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10 

- Đ/c Nguyễn Hữu Bình – HUV, Chánh 

văn phòng Huyện ủy 

- Đ/c Dương Doãn Trung, Phó Trưởng 

phòng GD&ĐT; 

Thị trấn Bắc Sơn 

(Trường THCS) 
 

11 

- Đ/c Dương Đức Cường - HUV, Chủ 

tịch Hội Nông dân huyện. 

- Lãnh đạo đội QLTT số 6. 

Xã Chiến Thắng 

(Trường TH&THCS) 

Xe Đội 

QLTT số 6 

12 

- Đ/c Dương Thị Thanh Thịnh - HUV, 

Trưởng phòng LĐ,TB,XH-DT huyện. 

- Đ/c Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân 

sự huyện.  

Xã Long Đống 

(Trường THCS) 

Xe Chi cục 

Thi hành án 

dân sự   

huyện 

13 

- Đ/c Lưu Thị Nguyệt - HUV, Chủ tịch 

Hội LHPN huyện 

-Lãnh đạo BHXH huyện  

Xã Chiêu Vũ 

(Trường TH&THCS) 

Xe BHXH 

huyện 

 

14 

-Đ/c Phạm Đăng Bằng - HUV, Viện 

trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện. 

-Đ/c Nguyễn Thị Hiền, - HUV, Chánh 

thanh tra huyện 

Xã Trấn Yên 

(Trường THCS) 

Xe Viện 

Kiểm sát 

huyện 

15 

Đ/c Dương Hữu Phong - HUV, Trưởng 

phòng  Tài chính - Kế hoạch huyện. 

-Lãnh đạo Ngân hàng NN huyện 

Xã Nhất Tiến 

(Trường PTDTBT THCS) 

Xe Ngân 

hàng NN 

huyện 

 

16 

- Đ/c Lê Đức Thọ - HUV, Trưởng phòng 

GD&ĐT 

-Lãnh đạo Ngân hàng CSXH huyện 

 

Xã Vũ Lễ 

(Trường THCS) 

Xe Ngân 

hàng CSXH 

huyện 

 

17 

-Đ/c Hoàng Thanh Bình - HUV, Phó 

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện 

Xã Tân Lập 

(Trường THCS) 

Xe Trung 

tâm Y tế 

huyện 

18 

- Đ/c Triệu Thu Hà - HUV, Phó Chủ tịch 

Ủy ban MTTQVN huyện. 

- Đ/c Vũ Mạnh Đức – HUV, Chánh án 

Tòa án nhân dân huyện. 

Xã Vũ Sơn 

(Trường THCS) 

Xe Tòa án 

huyện 

19 

-Đ/c Trần Thị Thủy - HUV, Chủ tịch 

LĐLĐ huyện. 

-Lãnh đạo Chi cục thuế khu vực IV. 

Xã Đồng Ý 

(Trường THCS) 

Xe Chi cục 

thuế khu vực 

IV 

20 

- Đ/c Vi Đình Thiện - HUV, Trưởng 

phòng Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn. 

- Đ/c Đào Thị Duy Khánh - HUV, Bí thư 

huyện Đoàn. 

Trường PTDTNT THCS  

21 

- Đ/c Vũ Quang Hiển – HUV, Chánh Văn 

phòng HĐND&UBND huyện. 

-Đ/c Trần Đức Quỳnh – HUV, PTP 

phòng Nội vụ. 

Trung tâm GDNN – GDTX 

huyện  

 

 Ghi chú: Các đại biểu chủ động liên hệ phương tiện;  
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Đề cương bài phát biểu chúc mừng gửi qua office để lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham 

khảo./. 
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