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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

HÙNG VƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  63 /KH-KTCNHV Quận 5, ngày 17  tháng 10 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

Hoạt động Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam  

20/11/1982 -  20/11/2022 

 

Hướng đến Kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022); 

Thực hiện Nghị quyết của Chi bộ Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng 

Vương. Trường Trung cấp nghề Kỹ Thuật Công nghệ Hùng Vương xây dựng kế hoạch 

hoạt động chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

- Thông qua hoạt động phong trào sẽ tăng cường giáo dục truyền thống “Uống 

nước nhớ nguồn –Tôn sư trọng đạo” trong đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB-

GV-NV) và học sinh Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương.  

- Hội thi Giỏi nghề nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn kỹ thuật và trình độ 

thực hành nghề nghiệp, xây dựng tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cho học 

sinh nhà trường; Tôn vinh học sinh có kỹ năng nghề cao; Tạo phong trào thi đua học 

tập, rèn luyện kỹ năng nghề, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho đội ngũ 

giáo viên – người học; Tuyển chọn thí sinh đủ tiêu chuẩn để thành lập đội tuyển của 

nhà trường chuẩn bị tham gia các kỳ thi kỹ năng nghề của các cấp trong thời gian tới; 

Phát huy truyền thống của nhà trường luôn tham dự và mang về thành tích cao tại các 

kỳ thi kỹ năng nghề của Thành phố, Quốc gia và Quốc tế trong những năm qua. 

- Hội thi Thể thao – Văn hóa – Văn nghệ nhằm đẩy mạnh công tác rèn luyện sức 

khỏe cũng như tham gia các hoạt động phong trào trong đội ngũ CB-GV-NV và học 

sinh nhà trường để hoàn thành tốt công tác chuyên môn và học tập. Qua đó, tạo môi 

trường hoạt động để Cán bộ, giáo viên, nhân viên, Đoàn viên, học sinh của nhà trường 

phát huy tính năng động, sáng tạo, giao lưu đoàn kết và củng cố mối quan hệ Thầy – 

Trò – Trường. Phát huy vai trò của từng quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào 

các tổ chức Đảng, Đoàn thể. 

- Yêu cầu của đợt hoạt động : Tổ chức hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, tạo 

được sự phấn khởi và sự tham gia sôi nổi của CB-GV-NV và học sinh, học viên của 

nhà trường. 

II. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC:  

1. Bà Phạm Quang Trang Thủy, Hiệu trường   - Trưởng Ban. 

2. Ông Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Hiệu trưởng      - Phó Trưởng ban. 
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3. Ông Lê Bảo Khanh, Chủ tịch Công đoàn - Trưởng khoa Điện tử - Thành viên. 

4. Ông Huỳnh Trung Nghĩa, Bí thư Đoàn thanh niên   - Thành viên. 

5. Bà Bùi Anh Thư, Phụ trách Kế toán                      - Thành viên. 

6. Ông Nguyễn Đắc Hiển, Trưởng phòng Đào tạo   - Thành viên. 

7. Ông Trần Mộng Danh, Trưởng phòng KT&ĐBCL          - Thành viên. 

8. Ông Nguyễn Sơn, Phó trưởng phòng CTHS-SV  - Thành viên. 

9. Ông Nguyễn Quốc Cường, Trường khoa CNTT  - Thành viên. 

10. Ông Lê Minh Bằng, Trưởng khoa Cơ điện tử           - Thành viên. 

11. Ông Châu Kim Bảng, Trưởng khoa Điện   - Thành viên. 

12. Ông Lê Thanh Minh, Trưởng khoa Kỹ thuật Lạnh         - Thành viên. 

13. Ông Nguyễn Hữu Đăng, Trưởng khoa Cơ khí chính xác       - Thành viên. 

14. Ông Nguyễn Hùng Vỹ, Trưởng khoa Bảo trì cơ khí           - Thành viên. 

15. Bà Lê Thị Kim Thoa, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Nữ công      - Thành viên. 

16. Ông Nguyễn Thanh Dự, PGĐ TTĐT Lái xe   - Thành viên. 

17. Ông Vũ Đức Tiến, Nhân viên phòng TCHC-QT  - Thành viên.. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

A. HỘI THI GIỎI NGHỀ CẤP TRƯỜNG (Hội thi Giỏi nghề) 

1. Đối tượng : học sinh trung cấp nghề đang theo học tại nhà trường; học viên 

đang theo học các lớp sơ cấp, ngắn hạn hoặc thường xuyên tại nhà trường  

2. Các nghề thi:  

- Bảo trì Hệ thống Thiết bị cơ khí 

- Điện tử (Điện tử công nghiệp và Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính) 

- Tiện CNC 

- Phay CNC. 

- Thiết kế Đồ họa 

- Quản trị hệ thống Mạng CNTT 

- May áo dài Nam – Nữ 

- Cơ Điện tử 

- Lắp đặt máy Điều hòa không khí 

- Công nghệ ô tô. 

3. Cơ cấu giải thưởng - Quy chế và điều lệ cuộc thi: Sau khi Kế hoạch này được 

ban hành, Ban tổ chức sẽ có cuộc họp cụ thể đề ra cơ cấu giải thưởng, quy chế và điều 

lệ cuộc thi cho phù hợp với chuyên môn của mỗi nghề và thực tế đào tạo tại mỗi 

Khoa/Bộ môn. 

B. HỘI THI THỂ THAO, VĂN HÓA, VĂN NGHỆ (Hội thi TT-VH-VN): 

1. Đối tượng : học sinh trung cấp nghề đang theo học tại nhà trường; CB-GV-

NV cơ hữu của nhà trường. 

2. Các môn thi: 

- Bóng đá. 

- Cầu lông. 

- KARAOKE. 
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- Cờ Vua. 

- Cờ Tướng. 

3. Cơ cấu giải thưởng : Tùy thuộc vào số lượng tham dự của đội thi, BTC sẽ cân 

nhắc giải thưởng nhưng không vượt quá 30% đơn vị tham gia thi. 

4. Quy chế và điều lệ cuộc thi: căn cứ vào tình hình thực tế, Đoàn trường phối 

hợp với Phòng Công tác học sinh sinh viên, Công Đoàn cơ sở thực hiện kế 

hoạch chi tiết, quy chế, điều lệ cho từng nội dung. 

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN – THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

 1. Phân công thực hiện: 

Để việc tổ chức đợt hoạt động diễn ra thuận lợi và đảm bảo hoàn thành các mục 

tiêu đề ra, Ban tổ chức phân công nhiệm vụ: 

-  Hiệu trưởng: Ban hành Kế hoạch hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 -  20/11/2022; Phê duyệt kế hoạch chi tiết và Quy chế 

của từng nội dung Hội thi Giỏi nghề và Hội thi TT-VH-VN; Kiểm tra hoạt động từng 

kế hoạch, quy chế chi tiết để kịp thời chấn chỉnh.  

- Phó Hiệu trưởng: Duyệt kinh phí vật tư thực hành (nếu có) của các Khoa/Bộ 

môn. Đại diện BGH tham gia Ban Giám khảo của kỳ thi giỏi nghề của các Khoa/Bộ 

môn     

- Trưởng Khoa/Bộ môn: lập Kế hoạch chi tiết, Quy chế thi giỏi nghề của 

Khoa/Bộ môn trình Hiệu trưởng duyệt. Phân công giáo viên chủ nhiệm vận động học 

sinh tích cực tham gia Hội thi Giỏi nghề và Hội thi TT-VH-VN. Phân công giáo viên 

vận động học viên tham gia Hội thi Giỏi nghề của các lớp dạy ngắn hạn, thường 

xuyên, sơ cấp. 

- Ông Lê Bảo Khanh (Chủ tịch Công Đoàn Cơ sở): Phân công Ban chấp hành 

Công đoàn vận động CBGVNV cơ hữu của nhà trường tham gia hội thi TT-VH-VN. 

Phối hợp với Đoàn trường thực hiện môn Bóng đá, môn Cầu lông cho CB-GV-NV.  

- Ông Huỳnh Trung Nghĩa (Bí thư Đoàn Trường): Lập kế hoạch chi tiết, chịu 

trách nhiệm chính về Hội thi TT-VH-VN; Mời Trọng tài, Giám khảo các môn thi TT-

VH-VN; Báo cáo hoạt động phụ trách với Ban Giám hiệu. Phân công Ban chấp hành 

Đoàn trường vận động đoàn viên thanh niên nhà trường tham gia Hội thi Giỏi nghề và 

Hội thi TT-VH-VN. 

- Ông Nguyễn Đắc Hiển (Trưởng Phòng Đào tạo): Phân công nhân viên Phòng 

Đào tạo thông báo đến các Khoa/BM và các giáo viên đứng lớp biết và hỗ trợ thời 

gian, tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hội thi, tránh bị trùng giở, nghỉ học. Chịu 

trách nhiệm lập kế hoạch cho công tác truyền thông Hội thi Giỏi nghề và Hội thi TT-

VH-VN với nhiều hình thức tuyên truyền như băng rôn, áp phích, các chuyên đề trên 

các trang web, bảng điện tử. 

- Ông Nguyễn Sơn (Phó Phòng Công tác Học sinh sinh viên): Phân công nhân 

viên phòng CTHS thông báo và vận động học sinh trung cấp nghề đang theo học tại 

trường tham gia Hội thi Giỏi nghề và Hội thi TT-VH-VN. Phối hợp với Đoàn trường 

thực hiện Hội thi TT-VH-VN cho học sinh.  



 4 

- Bà Bùi Anh Thư (Phụ trách Kế toán): chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị 

dự trù kinh phí và thanh quyết toán theo quy định.  

- Ông Trần Mộng Danh (Trưởng phòng KT-ĐBCL): phụ trách công tác kiểm 

tra đảm bảo chất lượng, giám sát các cuộc thi của các Khoa/bộ môn trong thời gian 

diễn ra Hội thi Giỏi nghề. 

- Ông: Nguyễn Thanh Dự (PGĐ TTĐT lái xe Hùng Vương): chịu trách nhiệm 

phân công và đôn đốc giáo viên, nhân viên Trung tâm ĐTLX Hùng Vương tích cực 

tham gia Hội thi TT-VH-VN. 

- Ông Vũ Đức Tiến (Nhân viên Phòng Tổ chức HC-QT): Phối hợp hỗ trợ điều 

phối, trang bị âm thanh, đèn chiếu sáng, quạt… cho phòng học, phòng thi, sân thi khi 

có yêu cầu của Ban tổ chức Hội thi Giỏi nghề và Hội thi TT-VH-VN. Tham mưu cho 

Hiệu trưởng kế hoạch Khai mạc Hội thi Giỏi nghề; Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 40 năm 

ngày Nhà Giáo Việt Nam.  

2. Thời gian thực hiện: 

-Từ 13/10/2022 đến 17/10/2022: Xây dựng, góp ý và ban hành kế hoạch  

- Ngày 18/10/2022 : họp Ban tổ chức đề ra Quy chế cho Hội thi Giỏi nghề cấp 

trường. 

-Từ 18/10/2022 đến 20/10/2022: Các bộ phận xây dựng kế hoạch chi tiết và trình 

Trưởng ban Tổ chức phê duyệt 

-Từ 21/10/2022 đến 26/10/2022: Công tác chuẩn bị; Các đối tượng của các hội 

thi đăng ký các môn thi, nghề thi;  

-Từ 27/10/2022 đến 13/11/2022 : Hội thi TT-VH-VN. 

-Từ 14/11/2022 đến 17/11/2022: Khai mạc và diễn ra Hội thi Giỏi nghề  

-Ngày 18/11/2022: Lễ Chào mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tổng kết 

phát giải. 

3. Địa điểm tổ chức:  

Hội thi Giỏi nghề và Hội thi TT-VH-VN được tổ chức tại Trường Trung cấp 

nghề Kỹ Thuật Công nghệ Hùng Vương. Riêng môn thi “Bóng đá” sẽ có lịch và sân 

thi cụ thể trong kế hoạch chi tiết. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động Chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11/2022, đề nghị các lãnh đạo Phòng/Khoa/Trung tâm/Bộ môn và các đoàn thể 

phối hợp thực hiện để đạt được kết quả tốt nhất. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám Hiệu; 

- Ban tổ chức (thực hiện); 

- Phòng/Khoa/Trung tâm/Bộ môn; 

- GVCN các lớp; 

- Đăng website 

- Lưu VT 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Phạm Quang Trang Thủy 

 


