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          UBND HUYỆN LÝ NHÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Số:           /KH-PGDĐT                      Lý Nhân, ngày       tháng 9 năm 2019 
 

KẾ HOẠCH 

Công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục năm học 2019-2020 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003, 

Luật số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 

sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư 

08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP; 

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành 

Giáo dục; 

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 23/8/2019 của UBND tỉnh Hà Nam 

về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Thông tư 22/2018/TT-BGDDT ngày 28/8/2018 của Bộ GDĐT 

hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh Hà 

Nam về việc ban hành Quy chế về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn 

tình Hà Nam; 

Căn cứ Quyết định số 6464/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND huyện Lý 

Nhân về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện. 

Căn cứ công văn số 1698/SGDĐT-VP ngày 04/9/2019 của Sở GDĐT Hà Nam 

về việc thực hiện nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; 

Căn cứ Kế hoạch số 1746/KH-SGDĐT ngày 10/9/2019 của Sở GDĐT Hà 

Nam về công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục năm học 2019-2020, 

 Phòng GDĐT Lý Nhân xây dựng Kế hoạch công tác Thi đua, khen thưởng 

năm học 2019-2020, cụ thể như sau:  

I/ Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế 

thi đua và tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ 

tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. 

- Triển khai thực hiện các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, phong 

trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” đạt hiệu quả góp phần thực hiện 

đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các 

lĩnh vực công tác trong năm học; chủ động phát hiện nhân tố mới, mô hình mới, 
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nhân rộng điển hình, gương người tốt, việc tốt, tạo bước chuyển căn bản về chất 

lượng phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. 

- Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; chú trọng khen thưởng 

thành tích đột xuất, gương người tốt, việc tốt; quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, 

giáo viên và người lao động trực tiếp. 

2. Yêu cầu 

- Các đơn vị, trường học tập trung công tác tuyên truyền nhằm nâng cao 

hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi 

đua, khen thưởng; chủ động xây dựng kế hoạch phong trào thi đua phù hợp với 

đặc điểm tình hình thực tế, vận dụng sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, nội 

dung phong phú tạo ra khí thế thi đua mới bằng hành động thiết thực, cụ thể;  

 - Tổ chức các đợt thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, chuyên đề; thực 

hiện việc sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời. Thường xuyên theo dõi, kiểm 

tra đôn đốc việc tuyên truyền, bồi dưỡng, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, 

gương người tốt, việc tốt. 

II/ Nhiệm vụ 

1. Quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển 

khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW 

ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật 

Thi đua, khen thưởng; các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen 

thưởng; Thông tư hướng dẫn của Bộ GDĐT và các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, huyện, Sở GDĐT về công 

tác thi đua khen thưởng. 

2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, gắn kết chặt 

chẽ nội dung thi đua với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Triển 

khai thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, phong trào thi đua “Đổi 

mới sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020 đảm bảo thiết thực, sâu rộng, 

hiệu quả. Các đơn vị, trường học tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 

về công tác thi đua như sau:  

- Xây dựng các phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên 

tiến; chú ý khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề, quan tâm đến người 

trực tiếp giảng dạy, các tập thể, cá nhân có sự cố gắng vươn lên, có chuyển biến 

tích cực so với năm học trước; các đơn vị và nhà trường chủ động xây dựng các 

tiêu chí để phát hiện, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, bảo đảm 

thiết thực, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, có tác dụng tốt trong 

việc động viên, khích lệ, thúc đẩy; biểu dương, khen thưởng hoặc trình cấp có 

thẩm quyền khen thưởng kịp thời. 

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý nhà nước đối 

với công tác thi đua, khen thưởng, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các 

đoàn thể trong việc vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực 

tham gia thi đua. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc “Học tập và làm 

theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục đưa nội dung các cuộc 
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vận động và phong trào thi đua đã tổng kết thành các hoạt động thường xuyên của 

ngành. 

- Kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng bảo 

đảm những người làm công tác này phải có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có 

tâm huyết, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật.  

3. Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng Thi đua 

- Khen thưởng các cấp trong việc chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác 

thi đua, khen thưởng; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, 

khen thưởng nhằm nâng cao nghiệp vụ và chất lượng tham mưu cho đội ngũ cán 

bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cơ sở.  

III/ Nội dung 

1. Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua 

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị 

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

gắn với nhiệm vụ cụ thể của tập thể và cá nhân; duy trì các phong trào thi đua: 

“Dạy tốt - Học tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tiếp tục 

thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự 

học và sáng tạo”. 

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 

44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW 

ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về 

“Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

và hội nhập quốc tế”. 

- Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và 

học” với các tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực (theo hướng dẫn tại Công văn số 

3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/2017 của Bộ GDĐT và Kế hoạch số 1231/KH-

SGDĐT ngày 30/8/2017 của Sở GDĐT), bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, 

tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả trong phong trào 

thi đua “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” trong 

ngành Giáo dục giai đoạn 2019-2025. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do 

UBND tỉnh Hà Nam phát động: phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - 

Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông 

thôn mới” giai đoạn 2016-2020, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá”. 

 2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác khen thưởng; đẩy 

mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các 

mô hình mới, nhân tố mới 

- Thực hiện việc khen thưởng đúng quy trình, đánh giá đúng thành tích, tổ 

chức tôn vinh kịp thời, có tác dụng nêu gương, giáo dục, học tập. Trong năm học 
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2019-2020, các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, khen 

chuyên đề, đột xuất đảm bảo bám sát kết quả thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng 

tâm của đơn vị và của ngành. 

- Chủ động phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến trong toàn ngành; 

người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phát hiện, bồi dưỡng các 

điển hình tiên tiến, tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của ngành, tạo sức lan 

toả rộng rãi. 

- Phát động phong trào thi đua học tập, làm theo gương điển hình tiên tiến 

trong toàn ngành; kịp thời tổng kết mô hình, điển hình và khen thưởng, động viên, 

khuyến khích các điển hình phấn đấu vươn lên. Thực hiện tốt việc tuyên truyền 

gương điển hình, tổ chức thăm quan, học tập phương pháp, cách làm hiệu quả của 

các điển hình tiên tiến để nghiên cứu, vận dụng vào thực tế đơn vị. 

3. Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy làm 

công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi 

đua, khen thưởng 

- Kiện toàn thành phần và đổi mới quy chế hoạt động theo hướng phân 

công nhiệm vụ và quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Kiện toàn và 

nâng cao chất lượng xét duyệt của Hội đồng xét sáng kiến, đề tài, giải pháp các 

cấp, đảm bảo lựa chọn được đề tài, sáng kiến có tính ứng dụng thực tiễn cao. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và triển 

khai có hiệu quả các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Trung 

ương, của UBND tỉnh, UBND huyện, của ngành đảm bảo kịp thời đúng quy định. 

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng quy chế và bình xét thi đua trong nội 

bộ cơ quan đơn vị theo tháng, quý, năm. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai các phong 

trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; chú trọng 

kiểm tra việc ứng dụng các đề tài, giải pháp, sáng kiến; kiểm tra triển khai thực 

hiện các mô hình, giải pháp thi đua được đăng ký từ đầu năm; việc giải quyết đơn 

thư về công tác thi đua khen thưởng. 

IV/ Kế hoạch cụ thể 

Thời gian Nội dung công việc 

8/2019 

- Thống kê thi đua, khen thưởng toàn ngành năm học 2018-2019. 

- Hoàn thiện hồ sơ trình các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng cấp nhà nước. 

9/2019 

- Ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng Ngành năm học 

2019-2020. 

- Hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020. 

- Thành lập (kiện toàn) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng. 

- Hướng dẫn hoạt động sáng kiến năm học 2019-2020. 
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10/2019 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị tập huấn và quán triệt thực 

hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020. 

- Tiếp nhận, tổng hợp đăng ký thi đua khen thưởng năm học 2019-

2020. 

- Hướng dẫn thực hiện thi đua theo các lĩnh vực công tác năm học 2019-

2020 (căn cứ hướng dẫn của Sở GDĐT). 

11/2019 

- Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11.  

- Tổ chức Hội nghị tuyên dương khen thưởng, trao tặng các danh hiệu 

thi đua khen thưởng của Nhà nước, Chính phủ, Bộ ngành, UBND 

tỉnh… cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà 

giáo Việt Nam 20/11. 

12/2019 

- Báo cáo tổng kết thi đua cơ quan Phòng GDĐT năm 2019; 

- Bình xét thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân cơ quan Phòng GDĐT 

năm 2019, hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

huyện. 

- Tổng hợp chấm điểm đánh giá thi đua phong trào giáo dục các xã, thị 

trấn năm 2019 về Phòng Nội vụ theo chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - 

Khen thưởng huyện.  

1/2020 

- Tổng hợp đăng ký thi đua năm học 2019-2020 toàn ngành và nộp về 

Phòng Nội vụ huyện và Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh. 

- Hướng dẫn xét tặng “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục” năm 

2020. 

2/2020 

- Tiếp nhận, tổng hợp Hồ sơ đề nghị xét tặng “Kỷ niệm chương Vì sự 

nghiệp giáo dục” năm 2020. 

- Hội đồng thi đua Phòng GDĐT xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương 

“Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2020 và nộp về Sở GDĐT. 

3/2020 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm học 

2019-2020 một số đơn vị trực thuộc. 

- Tiếp nhận, tổng hợp sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các 

đơn vị trực thuộc. 

- Tham mưu với UBND huyện, thành lập Hội đồng khoa học, sáng 

kiến kinh nghiệm ngành giáo dục đánh giá sáng kiến kinh nghiệm, đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp huyện. 

- Nộp các sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học được 

đánh giá loại Tốt về Sở GDĐT. 

4/2020 
- Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020 một số 

đơn vị trực thuộc. 

5/2020 - Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng cuối năm học 2019-2020. 
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- Tiếp tục kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020 

một số đơn vị trực thuộc. 

- Tổng hợp báo cáo tự đánh giá, chấm điểm các lĩnh vực công tác đối 

với các đơn vị trực thuộc. 

- Báo cáo thi đua các lĩnh vực công tác năm học 2019-2020 về Sở 

GDĐT.  

- Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020 

của toàn ngành. 

6/2020 

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành họp bình xét thi đua khen 

thưởng các tập thể, cá nhân năm học 2019-2020. 

- Hoàn thiện hồ sơ, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện. 

- Nộp hồ sơ thi đua khen thưởng về Sở GDĐT. 

7/2020 

- Hoàn thiện hồ sơ tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp tỉnh. 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ huyện nộp hồ sơ thi đua khen thưởng 

cấp tỉnh và cấp nhà nước về Ban thi đua khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ. 

VI/ Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 

2019-2020 trong toàn ngành, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch 

tổ chức triển khai thực hiện; 

- Phân công nhiệm vụ các thành viên của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 

ngành, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia chỉ đạo, tổ chức phong 

trào thi đua của ngành; xét và thẩm định thành tích khen thưởng đột xuất, định kỳ, 

đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định. 

2. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng GDĐT 

- Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Kế hoạch công tác thi 

đua, khen thưởng theo lĩnh vực phụ trách;  

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, lĩnh vực công 

tác của cơ sở theo hướng cụ thể, sát thực, coi trọng chất lượng hiệu quả và chuyển 

biến, tiến bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm của cơ sở;  

- Theo dõi, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí thi đua của các trường MN, 

TH, THCS, TH&THCS và ngành học GDTX trong huyện; 

- Báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các lĩnh vực công tác, 

các nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành. 

3. Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS và ngành học GDTX 

- Tổ chức quán triệt Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn 

công tác thi đua, khen thưởng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị. 

- Phát động các phong trào thi đua trong đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu 

quả; Phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến, đăng ký danh hiệu thi 
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đua, hình thức khen thưởng năm học theo quy định; kết thúc năm học xét và trình 

cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ. 

- Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thi đua, khen 

thưởng năm học 2019-2020 (theo cấu trúc Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng 

năm học 2019-2020 của Phòng GDĐT) thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế 

của địa phương và đơn vị; gửi file mềm qua địa chỉ thư điện tử: 

lqdinh65pgd@hanam.edu.vn; tqhuy72pgd@hanam.edu.vn, gửi 01 bản in có chữ 

ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn vị (đồng chí Lê Quốc Định nhận) trước ngày 27 

tháng 9 năm 2018. 

Trên đây là Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Nhân yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai 

thực hiện nghiêm túc, đúng lịch./. 

Nơi nhận:         TRƯỞNG PHÒNG 
- Sở GDĐT, UBND huyện;  (để báo cáo);                       

- Đ/c Phó CT VX;                                

- Phòng Nội vụ (đề nghị p/h); 

- LĐ Phòng    (p/h chỉ đạo); 

- Các trường MN, TH, THCS;  (để thực hiện);                                

- Trưởng các bộ phận PGD; 

- Lưu: VT, T/hợp. 

                      Nguyễn Thị Thu 
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