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KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua
Ngành giáo dục và đào tạo thành phố Sơn La năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-SGDĐT ngày 31/01/2020 của Sở GD&ĐT
thành phố về phát động phong trào thi đua năm 2020;Kế hoạch số 66/KH-UBND
ngày 28/02/2020 của UBND thành phố về Thực hiện Kết luận số 1129-KL/TU
ngày 21/02/2020 của Ban Thường vụ thành ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng
công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Sơn La; Kế hoạch số 53/KHUBND ngày 24/02/2020 của UBND thành phố Sơn La về Kế hoạch công tác thi
đua khen thưởng năm 2020;
Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-GD&ĐT ngày 28/02/2020 của Phòng GD&ĐT
thành phố về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng công tác giáo
dục và đào tạo năm 2020;
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ban hành Kế hoạch phát động phong
trào thi đua năm 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua phong trào thi đua nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, cổ vũ,
động viên cán bộ, giáo viên và học sinh toàn Ngành GD&ĐT thành phố thi đua sôi
nổi trong dạy và họcgóp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020 và
hoàn thành các mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ thành phố khóa XVIII.
2. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành
tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để tuyên truyền, phổ biến và nhân
rộng. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán
bộ, giáo viên, học sinh để tiếp tục phấn đấu, thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm
vụ trong năm học 2019-2020.
3. Các đơn vị trường học quán triệt nghiêm túc quan điểm của Ngành về
việc thực hiện phương châm đánh giá đúng, thực chất, công bằng, khách quan chất
lượng giáo dục; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để cải tiến, nâng cao
chất lượng giáo dục và đào tạo, trọng tâm là: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
quản lý, giáo viên; đổi mới phương pháp, hình thức, hoạt động giáo dục đảm bảo
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, phấn đấu kết quả giáo
dục cao hơn năm 2019.
4. Tổ chức, triển khai đợt thi đua sâu rộng, chất lượng, hiệu quả; đồng thời
đảm bảo tính thiết thực, cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị
trường học.

II. CHỦ ĐỀ THI ĐUA
“Đoàn kết, sáng tạo, thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu
nâng cao chất lượng giáo dục, trọng tâm là nâng cao chất lượng đ ội ngũ cán bộ
quản lý, giáo viên; đổi mới phương pháp, hình thức, hoạt động giáo dục đảm bảo
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn”
III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THI ĐUA
1. Đối tượng thi đua
- Tập thể: Các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố.
- Cá nhân:Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động Ngành giáo
dục và đào tạo thành phố.
2. Nội dung thi đua
Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát
triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, năm tiến hành Đại hội Đảng các
cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là năm tổ chức Đại
hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh; nội dung
thi đua tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:
2.1.Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 20CTr/TU ngày 20/1/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện Nghị
quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương 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 trương định hướng XHCN và hội nhập quốc tế";Kết luận số 1099KL/TU ngày 13/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII về kết
quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
năm 2020;Kết luận số 1121-KL/TU ngày 20/01/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ
thành phố khóa XVIII về tăng cường công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;Kết
luận số 1129-KL/TU ngày 21/02/2020 của Ban Thường vụ thành ủy về lãnh đạo
nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Sơn La; Kế
hoạch số 66/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND thành phố về Thực hiện Kết
luận số 1129-KL/TU ngày 21/02/2020 của Ban Thường vụ thành ủy về lãnh đạo
nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Sơn La; Kế
hoạch số 31/KH-GD&ĐT ngày 28/02/2020 của Phòng Giáo dục và đào tạo thành
phố về Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng công tác giáo dục và
đào tạo năm 2020.
2.2. Thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ thành phố khóa XVIII; Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học
2020-2021 mà trọng tâm là các phong trào:“Sơn La chung sức xây dựng nông thôn
mới”,“Sơn La chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” , “Cán
bộ, công chức, viên chức Ngành GD&ĐT thi đua thực hiện văn hóa công sở giai
đoạn 2019-2025”… và các phong trào thi đua theo chuyên đề như: phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc”, đặc biệt là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và

học” của Ngành Giáo dục và Đào tạo và các phong trào thi đua phát huy sáng kiến,
cải tiến kĩ thuật, thi đua cải cách hành chính, thi đua xây dựng tổ chức đảng, chính
quyền trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò làm chủ của cộng đồng dân cư.
2.3. Tăng cường công tác chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các phong
trào thi đua thiết thực, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tạo ra những đột phá,
tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu,
nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, cụ thể là:
- Phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu của Kế hoạch số 66/KHUBND ngày 28/02/2020 của UBND thành phố về Thực hiện Kết luận số 1129KL/TU ngày 21/02/2020 của Ban Thường vụ thành ủy về lãnh đạo nâng cao chất
lượng công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Sơn La; Kế hoạch số
31/KH-GD&ĐT ngày 28/02/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào
tạo năm 2020.
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, phấn đấu
kết quả giáo dục năm học sau cao hơn năm học trước. Đảm bảo chất lượng giáo
dục trên cơ sở cam kết trách nhiệm giữa các cấp học, bậc học; gắn kết quả thi
tuyển sinh hoặc khảo sát lớp 6 THCS, lớp 10 THPT với việc đánh giá hiệu quả
công việc của người đứng đầu các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn.
- Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ về nội dung, hình thức, phương pháp dạy học,
kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người
học. Chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, giáo dục kỹ năng sống;
phát huy tính tích cực, chủ động, năng lực sáng tạo của học sinh.
- Thi đua nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, huy động tối đa các nguồn
lực để nâng cao chất lượng giáo dục; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, ứng dụng
công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, hướng đến một nền giáo
dục hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.
- Thi đua cải tiến lề lối làm việc, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, tiếp
tục thực hiện có hiệu quả, thực chất việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo; chú trọng công tác xã hội hóa giáo dục; tiếp tục quan tâm, phát hiện, bồi
dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành
tích trong đổi mới, sáng tạo dạy và học.
- Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức phong trào
thi đua và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua.
2.4. Làm tốt công tác tổng kết, đánh giá kết quả thi đua; thực hiện việc bình
xét khen thưởng phải đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, đảm bảo
quy trình, thủ tục theo quy định nhưng phải kịp thời, có tác dụng nêu gương, giáo
dục và có sức lan tỏa; quan tâm khen thưởng cán bộ, giáo viên là người trực tiếp
giảng dạy, công tác ở vùng xa, vùng khó khăn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Bộ phận chuyên môn phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trường tổ chức triển khai
thực hiện phong trào thi đua năm 2020.
- Tham mưu tổ chức Hội nghị biểu dương các tập thể và cá nhân có thành
tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua về đổi mới phương pháp, hình
thức giáo dục.
- Tham mưu, tổng hợp kết quả thực hiện phong trào thi đua, báo cáo Thành
ủy, UBND thành phố.
2. Các đơn vị trường học
- Xây dựngkế hoạch phát động phong trào thi đua sát với tình hình thực tế của
đơn vị và nhiệm vụ của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong năm học 2019-2020.
- Tổ chức bình xét, lựa chọn, đề xuất khen thưởng cho tập thể, cá nhân có
thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua gửi về Phòng GD&ĐT
thành phố để lựa chọn, đề xuất khen thưởng kịp thời tại Hội nghị biểu dương của
Thành phố.
Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua Ngành Giáo dục và Đào
tạo thành phố Sơn La năm 2020. Yêu cầu các bộ phận chuyên môn phòng
GD&ĐT, các đơn vị trường học nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Thường trực Thành uỷ;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Văn phòng Thành uỷ, Văn phòng HĐNDUBND thành phố;
- Phòng Nội vụ;
- UBND các xã, phường;
- LĐ phòng GD&ĐT thành phố;
- Các bộ phận chuyên môn phòng GD&ĐT;
- Các đơn vị trường học;
- Lưu: VT, KH-TH.
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