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KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua năm 2021
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang ban
hành kèm theo Quyết định số 87/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Chủ
tịch UBND tỉnh An Giang;
Căn cứ Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 298/QĐ-SLĐTBXH ngày 09 tháng 11
năm 2015 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang;
Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021 của Trường Trung cấp nghề Dân tộc
nội trú An Giang;
Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang xây dựng kế hoạch phát động
phong trào thi đua năm 2021 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2020 và tinh thần đoàn
kết, chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn
Trường; khắc phục mọi khó khăn để nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường kỷ cương, nề
nếp trong giảng dạy; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong từng tổ chức và trong toàn Trường, hăng hái
thi đua cải tiến phương pháp công tác, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống
các tệ nạn xã hội, chống bệnh thành tích, tích cực xây dựng môi trường văn hoá trường học.
2. Yêu cầu
- Phong trào thi đua phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tạo bước chuyển biến
mới trong các lĩnh vực công tác và hoạt động. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục và đào tạo của Nhà trường.
- Kết họp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua thường xuyên với các phong
trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt gắn với việc học tập và làm theo tư tường, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh.
- Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng;
khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; thực hiện đúng quy trình, nâng cao
chất lượng khen thưởng, bảo đảm khen thưởng kịp thời, thực chất, chính xác, dân chủ,
công khai.
n . ĐỐI TƯỢNG THI ĐUA
- Tập thể: Các Khoa, Phòng thuộc Trường.
- Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Trường.
Tập thể, cá nhân nào không có đăng ký thi đua thì không xét tặng danh hiệu thi đua

và khen thưởng.
m . NỘI DUNG THI ĐUA
- Thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của
Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh.

- Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”,
lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của Ngành. Hưởng ứng các
phong trào do Trung ương, Ngành, địa phương và Khối thi đua phát động.
- Phát động các đợt thi đua gắn với các hoạt động lập thành tích chào mừng ngày
Nhà giáo Việt Nam 20/11 và các ngày lễ lớn trong năm.
IVằ KÉ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
Thời gian

Nội dung hoạt động

Phát động thi đua thường xuyên
- Các Phòng, Khoa trực thuộc tổ chức cho cá nhân, tập thể đăng ký danh hiệu thi đua và
hình thức khen thưởng năm 2021.

Từ tháng
01-02/2021

- Hội đồng TĐKT Trường tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi đua năm 2021 của các Phòng, Khoa.
- Phát động các phong trào thi đua năm 2021.

- Hội đồng TĐKT Trường gửi hồ sơ thi đua về Khối thi đua.
Phát động phong trào thi đua theo đợt
- Hội giảng giáo viện dạy giỏi cấp trường năm 2021.
- Triển khai nội dung thi đua chào mừng N gày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 26/3/2021).
- Tổ chức Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ chí Minh năm 2021.

Từ tháng
01-11/2021

- Triển khai các nội dung thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo V iệt Nam 20/11
và các ngày lễ lớn trong năm.
- Tổ chức lễ trao tặng các danh hiệu, các hình thức khen cao nhân dịp kỷ niệm 39 năm N gày
Nhà giáo V iệt Nam 20/11(20/11/1982 - 20/11/2021)
- Thi đua lập thành tích Kỷ niệm 47 năm N gày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
(22/12/1944 - 22/12/2021) và 31 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 22/12/2021).

Tổng kết các phong trào thi đua
- Ban hành hướng dẫn tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua năm 2021.

11/2021

- Chỉ đạo các đơn vị tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua đúng yêu cầu và tiến độ thời gian.
- Tổng kết, bình xét danh hiệu thi đua và đề nghị các hình thức khen thưởng các cấp năm
2021.

12/2019

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua, khen thưởng của cá nhân và tập thể, nộp về Ban thi đua khen
thưởng Khối.

V. DANH HIỆU VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
1. Đ ố i vớ i tập th ể

Danh hiệu thi đua:
- Danh h iệu Tập thể L ao động tiên tiện;
- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
*

X

* Hình thửc khen thưởng:
- Giấy khen;
- Bằng khen của các cấp có thẩm quyền;
2ẾĐ ố i với cá nhân

* Danh hiệu thi đua:
- Lao động tiên tiến;
- Chiến sĩ thi đua cơ sở;
- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;
- Chiến sĩ thi đua toàn quốc;
- Các danh hiệu cao quý khác.
* Hình thức khen thưởng:
- Giấy khen;
- Bằng khen của các cấp có thẩm quyền;
- Các hình thức khen thưởng cao quý khác.
VI. KINH PHÍ THựC HIỆN
- Lập quỹ thi đua, khen thưởng để tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính
sách, chế độ về khen thưởng.
- Quỹ thi đua, khen thưởng được hình thành từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu
hợp pháp khác.
VII. TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
- Xem xét, thẩm định, bình xét, đề xuất các hình thức và danh hiệu khen thưởng cho
tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
công tác hàng năm.
- Hướng dẫn, tổ chức việc triển khai các chủ trương, chính sách về thi đua, khen
thưởng của cấp trên.
- Tham mưu giúp Ban Giám hiệu sơ kết, tông kêt các phong trào thi đua; rút kinh
nghiệm và phổ biến nhân rộng các điển hình tiến tiến trong toàn trường.
V III. TỎ C H Ứ C T H ự C H IỆN

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường chỉ đạo các Phòng, Khoa trực thuộc
triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết đề nghị các
cấp khen thưởng kịp thời các cá nhân và tập thể tiêu biểu.
2. Trưởng các Phòng, Khoa tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể hoá nội dung thi
đua cho phù hợp và phát động cán bộ, viên chức, người lao động tham gia tích cực các
phong trào thi đua./.
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