
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 07/CĐN 

V/v vận động CBNGNLĐ tích cực tham gia 

cuộc thi “Viết về người thầy” 
 

  An Giang, ngày 25 tháng 4 năm  2017 

   

  Kính gửi:     

                                    - Liên đoàn Lao động các huyện, thị, thành phố; 

     - Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 

          

 Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) 

về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 

nhằm kịp thời động viên, biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong 

ngành Giáo dục và Đào tạo, khơi dậy những giá trị nhân văn, phẩm chất tốt đẹp 

của nhà giáo Việt Nam; 

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 – 20/11/2017), Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn 

Giáo dục Việt Nam lần thứ 15 và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, Công 

đoàn ngành Giáo dục An Giang đề nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao 

động huyện, thị, thành phố và trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục thực hiện một 

số việc sau: 

1. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và người lao động  

(CBNGNLĐ) trong đơn vị tham gia tốt cuộc thi “Viết về người thầy” của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức theo tinh thần Kế hoạch số 48/KH-SGDĐT ngày 

13/3/2017. 

2. Viết đúng chủ đề theo yêu cầu, nội dung là những câu chuyện có thật, 

sinh động về những tấm gương tiêu biểu của thầy giáo, cô giáo có những cống hiến 

cho sự nghiệp giáo dục hoặc những đóng góp rất thiết thực cho ngành, đơn vị theo 

các nội dung sau: 

- Có những việc làm thiết thực giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; hết 

lòng vì học sinh, có những việc làm, nghĩa cử cao đẹp vì học sinh; 

- Giáo viên có nhiều sáng tạo trong đổi mới phương pháp giảng dạy, có 

những phương pháp giáo dục phù hợp, giúp học sinh tiến bộ; 

- Có tinh thần, nghị lực vượt mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên 

môn; có tinh thần tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin 

học, ngoại ngữ; đồng thời, nuôi dạy con, cháu thành đạt… thực sự là tấm gương 

tiêu biểu trong cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, 

tự học và sáng tạo”; 

- Có những cống hiến xuất sắc đối với đơn vị, đối với ngành Giáo dục và xã 

hội trong thời gian qua. 
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3. Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chọn 05 

bài viết xuất sắc nhất tham gia cuộc thi “Viết về tấm gương nhà giáo” do Công đoàn 

Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (Kế hoạch 

118/KH-CĐN ngày 17/4/2017 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về tổ chức cuộc 

thi “Viết về tấm gương nhà giáo”). 

Để cuộc thi “viết về người thầy” đạt chất lượng cao và tham gia cuộc thi 

“viết về tấm gương nhà giáo” đạt kết quả tốt, Công đoàn ngành Giáo dục An Giang 

đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện, thị, thành phố 

và trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục thực hiện tốt tinh thần Công văn này./.  

Nơi nhận: 
- Đảng ủy, BGĐ Sở GDĐT; 

- Như trên; 

- Lưu: TT CĐN. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Chí Sơn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


