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KẾ HOẠCH
Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang
(1832 – 2022)
Thực hiện Công văn số 520-CV/BTGTU ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy An Giang về việc tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832
– 2021), Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền, với những nội dung cụ thể
như sau:
II. Mục đích, yêu cầu
1. Tuyên truyền sâu rộng trong công chức, viên chức, người lao đông, và học sinh (học
viên) về quá trình hình thành và phát triển của tỉnh An Giang trong 190 năm qua; đồng thời ôn
lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang trong sự
nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp đổi
mới và hội nhập.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần giáo dục truyền thống yêu
nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự
cường, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng; cổ
vũ toàn ngành GDĐT đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI.
3. Tiếp tục khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân An Giang đã đạt
được trên các lĩnh vực về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt là
những thành tựu to lớn đã đạt được trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giới thiệu, quảng bá hình
ảnh tỉnh An Giang nhằm tiếp tục thu hút đầu tư, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.
3. Công tác tuyên truyền cần được tổ chức bằng nhiều hình thức, trước, trong và sau dịp
kỷ niệm, trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và tình hình thực
tế của địa phương, đơn vị; đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, tạo sự lan tỏa rộng
khắp trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh.
II. Nội dung, hình thức tuyên truyền
1. Nội dung tuyên truyền
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- Các cơ quan, đơn vị và cơ sở giáo dục, các tổ chức đoàn thể trong ngành giáo dục
tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh về các nội dung:
+ Về địa danh tỉnh An Giang trong lịch sử;
+ Về mốc thời gian thành lập tỉnh An Giang;
+ Về truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp của Nhân dân tỉnh An Giang trong lịch sử
dựng nước và giữ nước của dân tộc;
+ Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ và Nhân dân An Giang đã đạt
được trong thời gian qua, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới;
+ Về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Những công lao của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung và trong công
cuộc xây dựng và phát triển tỉnh An Giang nói riêng; về tấm gương, sự hy sinh, công lao đóng
góp của các vị anh hùng dân tộc, các bậc tiền bối, các vị lão thành cách mạng đã góp phần
nâng tầm, vị thế của An Giang trong tiến trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
(Tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cung cấp hoặc nghiên cứu, sưu tầm)
+ Tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật của giáo dục An Giang về các lĩnh vực:
Việc thực hiện lộ trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; công tác quy hoạch lại hệ
thống trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao chất lượng giáo dục; công tác đầu tư xây
dựng cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa; công tác xã hội hóa giáo dục, mở rộng
các loại hình đào tạo; về quá trình đầu tư, từng bước nâng cao chất lượng toàn diện của giáo dục
tỉnh nhà; về quá trình thực hiện và kết quả công tác phổ cập giáo dục các cấp học; về tỷ lệ học
sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, tỷ lệ học sinh vào đại học, cao đẳng hằng năm trên số học
sinh tốt nghiệp...
- Tuyên truyền về kết quả Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm lớn và các
sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022;
- Việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 20202025 và Nghị quyết Đại hội chi, đảng bộ các cấp.
2. Hình thức tuyên truyền
Các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong ngành căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế
để lựa chọn các hình thức tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, cụ thể như:
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử đơn vị, qua nhóm zalo, Facebook,
mạng xã hội khác, phát thanh học đường…
- Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng ở các cơ quan, đơn
vị.
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- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thi làm báo tường, chuyên
san... với chủ đề Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh.
- Tuyên truyền thông qua việc tổ chức, hưởng ứng, tham gia các cuộc thi do các cơ
quan, đơn vị của tỉnh tổ chức; tuyên truyền lồng ghép thông qua các đợt sinh hoạt chính trị,
các cuộc họp, hội nghị của cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, các buổi sinh hoạt chi, đảng bộ,
công đoàn, đoàn thanh niên...
III. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
1.1. Văn phòng Sở
- Tham mưu phát động phong trào thi đua trong toàn ngành và tại cơ quan Sở GDĐT
thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh tổ chức cho công chức, viên
chức, người lao động và học sinh (học viên) trong toàn ngành tích cực tham gia các hoạt động
cấp tỉnh như: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp mặt, lễ kỷ niệm...
- Phối hợp với các phòng chức năng Sở tổ chức, điều phối các hoạt động kỷ niệm theo
chức năng, nhiệm vụ của ngành, đảm bảo mục tiêu chất lượng, hiệu quả, thiết thực.
1.2. Phòng Chính trị, tư tưởng
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở, hướng dẫn các đơn vị và cơ sở giáo dục tổ chức các
hoạt động văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, thể dục thể thao… nhằm thiết thực kỷ niệm 190 năm
thành lập tỉnh.
- Phối hợp với Văn phòng Sở trong công tác tổ chức và tham gia các hoạt động cấp
tỉnh.
- Hướng dẫn công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo cho các hoạt động kỷ niệm
được diễn ra an toàn, hiệu quả, góp phần duy trì tốt các hoạt động giáo dục chung của ngành.
- Theo dõi, tổng hợp tình hình, số liệu tổ chức và tham gia các hoạt động tuyên truyền
kỷ niệm để báo cáo cho Ban tổ chức (nếu có) sau khi kết thúc sự kiện.
1.3. Các phòng GDMN-GDTH, GDTrH-GDTX
- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở giáo dục tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động kỷ
niệm theo kế hoạch chung của ngành.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt,
thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh; huy động học sinh (học
viên) tích cực tham gia các sự kiện kỷ niệm do tỉnh, ngành và địa phương tổ chức.
- Tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm khác khi được phân công.
1.4. Các phòng chức năng thuộc Sở (ngoài các phòng trên)
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- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tích cực phối hợp tổ chức, hưởng ứng, tham gia các sự
kiện do ngành GDĐT chủ động tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh và các
địa phương liên quan tổ chức.
- Tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm khác khi được phân công.
2. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo và đơn vị trực thuộc
2.1. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong đội ngũ và học
sinh, thông qua việc tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm theo kế hoạch của Sở GDĐT
và hướng dẫn của chính quyền địa phương.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo các
nội dung trên (mục 1 phần II); phát động và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua dạy tốt, học
tốt trong các cơ sở giáo dục trực thuộc; tổ chức và tham gia các hoạt động theo hướng dẫn của
ngành và địa phương, nhằm thiết thực kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh.
2.2. Các trường/trung tâm trực thuộc Sở
- Xây dựng kế hoạch của đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm
theo kế hoạch của Sở GDĐT.
- Thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo các nội dung như hướng dẫn
(mục 1 phần II). Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong đơn vị; tổ chức và tham
gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…, theo hướng dẫn của ngành và địa
phương, nhằm thiết thực kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh.
- Huy động giáo viên, học sinh tham gia các hoạt động chung do ngành và địa phương
tổ chức.
Trên đây là kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 190 thành lập tỉnh An Giang (1832 – 2022)
của Sở Giáo dục và Đào tạo. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung
văn bản này./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VP. UBND tỉnh An Giang;
- Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố;
- Các trường THPT trực thuộc;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng, Thanh tra Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Bình Thư
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