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KẾ HOẠCH
Thực hiện phong trào thi đua năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân huyện An Phú về phát động phong trào thi đua năm 2020,
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện An Phú thực hiện phong trào thi đua
năm 2020 lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại
hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ, sự kiện trọng đại của
đảng, của đất nước năm 2020, với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo trong công tác, lao
động, sản xuất và học tập, lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của
đảng, của đất nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020
và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, khơi dậy ý thức
tự lực, tự cường, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua; tạo khí
thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực, đời sống, xã hội, tạo tiền đề phấn
đấu thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của ngành Giáo
dục huyện An Phú và những năm tiếp theo.
- Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm, triển khai
sâu rộng đến các đơn vị trường học trực thuộc, đến từng cán bộ, công chức, viên
chức ngành Giáo dục.
- Các hoạt động thi đua phải gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi
đua thực hiện văn hóa công sở” và đặc biệt là thi đua lập thành tích chào mừng
Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần
thứ X năm 2020.
2. Yêu cầu
- Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm bảo đảm thiết thực,
hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. Nội dung, chỉ tiêu thi đua phải cụ thể, hình
thức đa dạng, phong phú và phải có sơ kết, tổng kết.
- Các phong trào thi đua phải bám sát mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ của
mỗi cơ quan, đơn vị; nội dung thi đua tập trung giải quyết những tồn tại, khó
khăn, vướng mắc của từng đơn vị, khơi dậy nguồn lực và sức mạnh của toàn xã
hội.

- Khen thưởng phải kịp thời, chính xác, phát hiện những tấm gương tiêu
biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu
nước để tuyên truyền và nhân rộng.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN THI ĐUA
Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của
Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số
18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát
động thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đổi mới phong trào thi đua,
thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tuyên truyền, bồi
dưỡng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt,
khen thưởng chính xác, kịp thời để cổ vũ động viên, nhân rộng các mô hình
tiên tiến qua các phong trào thi đua.
Tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả Luật Sửa đổi bổ sung một số điều
của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày
31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua,
khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 quy
định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31
tháng 7 năm 2017 và Quyết định số 87/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm
2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua,
khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang. Nâng cao nhận thức và tăng cường sự
lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể làm cho phong trào thi
đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của từng
ngành, đơn vị và cá nhân; tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng,
đều khắp, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
huyện lần thứ VI, lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trong năm
2020.
Phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác và tận dụng có hiệu quả mọi nguồn
lực, đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện tốt dân chủ cơ sở, năng động sáng tạo, đẩy
mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước.
Nội dung thi đua, cần tập trung vào các nội dung chính như sau:
1. Tổ chức phong trào thi đua góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu
kinh tế - xã hội của ngành Giáo dục năm 2020 theo Kế hoạch số 27/KH-PGDĐT
ngày 07/8/2019 của Phòng GDĐT huyện An Phú, cụ thể như sau:
- Nâng tỷ lệ huy động nhà trẻ đi học so với dân số trong độ tuổi lên 5%, tỷ
lệ huy động học sinh mẫu giáo so với dân số trong độ tuổi chiếm 65%, trong đó
tỷ lệ huy động mẫu giáo 5 tuổi so với dân số trên 95%; nâng tỷ lệ huy động học
sinh tiểu học so với dân số trong độ tuổi đạt trên 99% (riêng tỷ lệ huy động
tuyển mới khối 1 so với dân số đạt 100%); tỷ lệ huy động học sinh trung học cơ
sở (THCS) so với dân số trong độ tuổi trên 80%;
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- Phấn đấu hạ tỷ lệ học sinh tiểu học giảm xuống mức 2,0% và bỏ học giảm
xuống mức 1,0%; tỷ lệ học sinh THCS giảm xuống dưới 5% và bỏ học giảm
xuống dưới 4,0%;
- Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập
THCS;
- Nâng tỷ lệ trẻ chuyên cần trên 98%, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân
và thấp còi dưới 1%; tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình trên 99%;
tỷ lệ học sinh THCS được công nhận tốt nghiệp trên 99%;
- Phấn đấu 100% số đơn vị trường học trực thuộc được công nhận đạt kiểm
định chất lượng giáo dục;
- Phấn đấu xây dựng 04 trường học đạt chuẩn quốc gia (Mẫu giáo Khánh
Bình, Trường Tiểu học C Đa Phước, Trường Tiểu học B Khánh Bình, THCS
Khánh Bình).
2. Tăng cường kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, kỹ
năng sống cho học sinh. Thực hiện tốt công tác giáo dục, quản lý chặt chẽ không
để xảy ra trường hợp bạo lực học đường và bạo hành trẻ em. Triển khai các mô
hình có hiệu quả trong giáo dục để nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo
chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, khuyến học, khuyến tài. Tiếp tục
thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với Đề án xây
dựng nông thôn mới; tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị cho các
trường học trên địa bàn huyện.
3. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kịp thời triển khai
chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến người
dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; đẩy mạnh công tác thông tin,
tuyên truyền, đưa thông tin về cơ sở để tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính
trị, của người dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của
ngành Giáo dục; nâng cao nguồn nhân lực gắn với cải cách hành chính; tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các đơn vị trường học; thường xuyên
kiểm tra tính kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công
chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý giáo dục; tăng cường
công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực
hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch và phát huy vai trò
của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị; duy trì thực hiện tốt công tác tiếp
công dân theo quy định; giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không
để phát sinh thành điểm nóng, đơn, thư khiếu nại vượt cấp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với các đơn vị trường học trực thuộc và bộ phận Thi đua –
Khen thưởng Phòng GDĐT
- Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này và báo cáo kết quả thực hiện về bộ
phận Thi đua - Khen thưởng Phòng GDĐT.
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- Bộ phận Thi đua - Khen thưởng Phòng GDĐT có trách nhiệm kiểm tra
đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này cho lãnh đạo
Phòng GDĐT.
2. Đối với thi đua thường xuyên
Các đơn vị trường học trực thuộc đăng ký tham gia thi đua thực hiện
nhiệm vụ năm học 2020-2021.
3. Đối với thi đua theo chuyên đề
Ngoài các chuyên đề lớn do Phòng GDĐT phát động, căn cứ vào tình
hình thực tế, các đơn vị trường học trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch phát
động thi đua theo chuyên đề. Tổng kết các phong trào và xét khen thưởng theo
thẩm quyền.
Yêu cầu các bộ phận của Phòng GDĐT và hiệu trưởng các đơn vị trường
học trực thuộc tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này, đồng thời thực hiện tốt việc
phát động thi đua tại đơn vị ngày từ đầu năm học./.
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