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KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua năm học 2020- 2021
Thực hiện Công văn số 1283/SGDĐT-VP ngày 29/10/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo (GD&ĐT) về phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021, Phòng
GD&ĐT xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021, cụ
như sau:
1. Mục đích
Tổ chức tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và
học tập” nhằm tạo động lực, động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phát huy
truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua “dạy tốt, học tốt”, năng động, sáng tạo,
vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện đạt và vượt
các chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021.
Triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch
năm 2020 và năm học 2020-2021. Duy trì kỷ cương, nền nếp trường, lớp học; tăng
cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân
chủ, kỷ cương; chú trọng xây dựng văn hóa học đường, giáo dục tư tưởng, đạo đức,
lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất, y tế trường học. Tiếp tục nâng cao chất
lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục theo hướng thực chất và bền vững; duy trì
vững chắc chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Ra sức thi đua thực
hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo trong 5 năm tới,
giữ vững vị thế của giáo dục Bắc Giang với cả nước.
Phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô
hình mới, nhân tố mới, tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ nhà giáo,
người lao động, học sinh và sinh viên, từ đó nhân rộng và lan tỏa trong toàn ngành.
2. Yêu cầu
Phong trào thi đua phải mang nội dung thiết thực, hiệu quả, gắn với các
nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị.
Việc xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành
tích, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục; đảm bảo việc tôn vinh,
khen thưởng có tác dụng nêu gương, giáo dục, có sức lan tỏa trong từng đơn vị và
cộng đồng xã hội; thành tích đến đâu khen đến đó; không khen thưởng nhiều
nhưng kết quả công việc trong từng đơn vị vẫn chuyển biến chậm, hiệu quả thấp

3. Nội dung thi đua
3.1. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái
quốc. Các đơn vị tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước gắn với
việc “Học tập và 2 làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh
thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị bằng những việc làm, hành động cụ
thể; tập trung thực hiện tốt Chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày 08/8/2014
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Đẩy
mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”,
phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh
nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang thi
đua thực hiện văn hóa công sở giai đoan ̣ 2019-2025”.
3.2. Các đơn vị căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao tổ chức phát động
phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động và học
sinh sinh viên theo tinh thần “Tạo bứt phá, đồng thuận cao, thi đua dạy giỏi, học
giỏi”, việc tổ chức các phong trào thi đua phải tạo sự đồng tâm, hợp lực của toàn
đơn vị. Tập trung khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ
được giao, trước mắt tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về chuyên
môn, đảm bảo kế hoạch dạy và học; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi
đua khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương
người tốt việc tốt, góp phần tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua. Các đợt thi
đua phải gắn với thực hiện chủ đề năm học “Kỷ cương - Nền nếp; Chủ động - Sáng
tạo; Chất lượng - Hiệu quả”; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của
dân tộc, của tỉnh.
3.3. Tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép” với quyết tâm “khó khăn gấp đôi thì
nỗ lực gấp ba” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần vừa
duy trì kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng dạy và học, vừa tuân thủ tuyệt đối
chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các giải pháp phòng, chống Covid-19 trong
trường học; tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên ý thức
tự phòng dịch Covid-19, bảo đảm xây dựng môi trường giáo dục an toàn.
3.4. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 51/KH-SGDĐT ngày 30/8/2019 của
Sở GD&ĐT về Kế hoạch “Cán bộ, công chức, giáo viên ngành Giáo dục Bắc
Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoaṇ 2019-2025”, tích cực làm theo
lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là công bộc của dân” và chủ đề hành
động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt
phá”, cũng như Đề án của Chính phủ về văn hóa công vụ nhằm nâng cao ý thức,
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục.
3.5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục, coi trọng quản lý
chất lượng và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường kỷ cương, nền nếp
trường, lớp các cấp học; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra nhằm giữ
nghiêm kỷ cương, trật tự trong ngành. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định về
thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm

non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế
tình trạng dạy thêm, học thêm, thu chi không đúng quy định trong các cơ sở giáo
dục. Tăng cường kỷ cương trong sử dụng ngân sách và quản lý có hiệu quả các
nguồn đầu tư cho giáo dục, ưu tiên các nguồn lực phát triển giáo dục mầm non và
giáo dục phổ thông. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư
phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất trường học.
3.6. Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ
quản lý giáo dục. Tích cực thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán
bộ quản lý giáo dục đến năm 2025, nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp của đội
ngũ theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới
giáo dục hiện nay. Tiếp tục bồi dưỡng tập huấn cho giáo viên được phân công dạy
theo chương trình, sách giáo khoa phổ thông 3 mới theo lộ trình của Bộ Giáo dục
và Đào tạo. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức nghề
nghiệp, tác phong và tư cách của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp
học, kiên quyết chấn chỉnh các vi phạm đạo đức nhà giáo. Mỗi cán bộ, công chức,
viên chức thi đua thực hiện tốt phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến
trong giảng dạy”, “Mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”; có nhiều
sáng kiến, cách làm mới, sáng tạo, đổi mới trong việc chăm sóc, giáo dục, giảng
dạy, quản lý, phục vụ; có những giải pháp phù hợp giúp đỡ nhau trên cơ sở xây
dựng các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển” trong các tổ bộ môn, chuyên môn
trong các cơ sở giáo dục. Cán bộ, viên chức thi đua học tập nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ; thi đua đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục theo
hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, xây dựng chủ đề dạy học, dạy
học tích hợp, liên môn, đa dạng hóa các hình thức học tập; vận dụng có hiệu quả
những thành tố tích cực của các mô hình dạy học tiên tiến; đổi mới kiểm tra, đánh
giá; ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào dạy học và quản lí.
3.7. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, triển khai thực hiện hiệu quả
chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới; chú trọng bồi dưỡng học
sinh giỏi văn hóa, khoa học kỹ thuật; củng cố, duy trì vững chắc kết quả phổ cập
giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3
và phổ cập THCS; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp học, nâng cao
chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia; tập trung thực hiện đổi mới, nâng cao chất
lượng dạy và học tiếng Anh, đổi mới dạy Tin học và ứng dụng công nghệ thông
tin; nhân rộng mô hình trường tiên tiến, trường trọng điểm chất lượng cao. Tổ chức
các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong học sinh;
phát hiện, bồi dưỡng kỹ năng sống, năng lực giải quyết vấn đề trong thực tế đời
sống của học sinh; khơi gợi ý tưởng sáng tạo, ươm mầm khởi nghiệp từ các đề tài,
dự án nghiên cứu cho học sinh trong các cơ sở giáo dục. Mỗi cơ sở giáo dục thi
đua xây dựng nhà trường thân thiện; thực hiện tốt việc phối hợp giáo dục giữa nhà
trường, gia đình và xã hội; giáo dục lòng yêu nước, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ
năng sống, các giá trị văn hóa cho học sinh.
3.8. Phối hợp Công đoàn động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao
động, học sinh và sinh viên tham gia hiệu quả các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể

dục, thể thao trong các cơ sở giáo dục. Tuyên truyền, vận động cán bộ quản lý, nhà
giáo, người lao động nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và tạo sự đồng
thuận trong thực hiện những nội dung đổi mới của Ngành; thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, thực
hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhất là vùng có
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; tham gia đầy đủ các cuộc vận động từ thiện,
nhân đạo theo quy định.
3.9. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm công khai, dân chủ
để tạo động lực cho cán bộ công chức, viên chức thi đua, cống hiến, hoàn thành tốt
nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, kịp thời phát hiện nhân tố
mới, tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt
trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh và sinh viên.
4. Các đợt thi đua
Phong trào thi đua năm học 2020-2021 được chia làm 2 đợt chính:
- Đợt thi đua thứ nhất: Từ nay đến hết tháng 01/2021, trọng tâm là thi đua
lập thành tích chào mừng thành công Đại hội thành phố bắc Giang lần thứ XXII,
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, kỷ
niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày hội Quốc phòng toàn 4
dân; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học kỳ 1 năm học 2020-2021, phấn đấu
hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của ngành, của
tỉnh và thành phố đã đề ra.
- Đợt thi đua thứ hai: Từ tháng 02/2021 đến hết năm học 2020-2021, trọng
tâm là thi đua lập thành tích kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2,
ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, ngày Giải phóng
miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5, ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh 19/5, phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện các lĩnh vực công
tác năm học 2020-2021.
- Công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng gắn với sơ kết
học kỳ 1 và tổng kết năm học.
5. Tổ chức thực hiện
5.1. Đối với Phòng GD&ĐT
Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch ở các đơn vị,
tổng hợp báo cáo Sở GD&Đ T kết quả thi đua của ngành; Giới thiệu gương điển
hình trên website của ngành.
5.2. Các trường MN, TH, THCS
Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch với các nội dung phù hợp với điều
kiện đơn vị; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; Sơ kết, tổng kết
thi đua và đề xuất các hình thức khen thưởng; kịp thời biểu dương, tôn vinh cá

nhân có thành tích xuất sắc sau mỗi đợt thi đua; giới thiệu gương điển hình trên
website của đơn vị, của ngành.
Phòng GD&ĐT thành phố yêu cầu các trường tổ chức triển khai thực hiện
các phong trào thi đua bảo đảm nội dung, chất lượng, hiệu quả và báo cáo kết quả
về Phòng GD&ĐT vào dịp sơ kết và tổng kết hàng năm để tổng hợp./.
Nơi nhận:
- LĐ, CV Phòng GD&ĐT (để c/đ);
- Các trường MN, TH, THCS (để t/h).
- Lưu VT.
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