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KẾ HOẠCH
Phát động đợt thi đua cao điểm
chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992-01/4/2022)
Thực hiện Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 03/11/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ
niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992-01/4/2022);
Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-SGDĐT ngày 20/9/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) về triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành Giáo
dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại
dịch COVID-19”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo năm học 20212022 và kế hoạch 5 năm (2021-2025);
Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm
30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:
- Tổ chức phong trào thi đua tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp với
nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đảng
viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh ngành Giáo dục thi đua
lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình góp phần hoàn
thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Bộ GD&ĐT, do tỉnh giao.
- Thông qua các phong trào thi đua, góp phần giữ vững truyền thống lịch
s , cách mạng, văn hoá của quê hư ng và con người Ninh Bình, kh i dậy niềm
tin tưởng, tự hào trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
và học sinh trong ngành về sự l nh đạo của Đảng, thành tựu đổi mới của đ t
nước nói chung, của tỉnh Ninh Bình nói riêng.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu c quan, đ n vị; sự
đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn của các c quan, đ n vị,
của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh nhằm ph n đ u
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022.
2. Yêu cầu
- Các c sở giáo dục quán triệt rõ ý nghĩa, nội dung kỷ niệm 30 năm tái
lập tỉnh Ninh Bình; vận dụng thiết thực ý nghĩa, nội dung chủ đề kỷ niệm với
nhiệm vụ cụ thể của từng c quan, đ n vị để xây dựng kế hoạch và tổ chức phát
động thi đua với các nội dung thiết thực, có mục tiêu, chỉ tiêu, thời gian cụ thể
Việc triển khai các nội dung phong trào thi đua phải đảm bảo sáng tạo, hiệu quả,
an toàn, tránh phô trư ng, hình thức và có tác dụng giáo dục sâu sắc về mục
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đích của đợt thi đua nhằm thu hút được sự tham gia của đông đảo đảng viên, cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh.
- Gắn tổ chức các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lập thành tích chào mừng kỷ
niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022);
đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và việc tổng kết đợt thi
đua cao điểm.
- Kịp thời phát hiện, biểu dư ng, khen thưởng, nhân rộng các điển hình
tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu
quả trong đợt thi đua.
II. THỜI GIAN THỰC HIỆN Đ T THI ĐUA

Các c sở giáo dục trong tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
phát động và tổng kết đợt thi đua vào dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh
(01/4/1992-01/4/2022) và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189019/5/2022), dự kiến tháng 6/2022.
Đợt thi đua được thực hiện từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/5/2022, chia
làm 02 giai đoạn, cụ thể:
- Giai đoạn 1: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021.
- Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2022 đến 31/5/2022.
III. NỘI DUNG THI ĐUA

Nhằm thực hiện đúng mục đích, yêu cầu của đợt thi đua cao điểm các c
quan, đ n vị tập trung vào các nội dung thi đua chính sau:
1. Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục
Tập trung phát triển GD&ĐT, thực hiện tốt mục tiêu nâng cao dân trí,
đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về
ch t lượng, hiệu quả GD&ĐT, trong đó chú trọng nâng cao ch t lượng GD&ĐT
các c p, bậc học, nâng cao ch t lượng bồi dưỡng học sinh tham gia các k thi
quốc gia, quốc tế; Tăng cường c sở vật ch t, trang thiết bị dạy học, ứng dụng
công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo hướng chuẩn hóa gắn với đẩy mạnh x
hội hóa trong lĩnh vực giáo dục; nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở các
c p học; đẩy mạnh thực hiện c chế tự chủ cho các c sở giáo dục công lập với
lộ trình phù hợp ở từng c p học
Các c quan, đ n vị tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch số 63/KHSGDĐT ngày 20/9/2021 của Sở GD&ĐT về triển khai phong trào thi đua đặc
biệt “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống
và chiến thắng đại dịch COVID-19”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào
tạo năm học 2021-2022 và kế hoạch 5 năm (2021-2025).
2. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền
điện tử, chuyển đổi số, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số
Thi đua thực hiện tốt Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban
Ch p hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về xây dựng Chính quyền điện t , chuyển
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đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 43/KH-SGDĐT
ngày 30/7/2021 của Sở GD&ĐT tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số
trong ngành GD&ĐT tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,
trong đó tập trung xây dựng hoàn thiện nền tảng chính quyền điện t nhằm tạo
bước đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động
của bộ máy nhà nước, ch t lượng phục vụ tổ chức, cá nhân; đẩy nhanh tiến trình
chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, kinh tế số, x hội số, số hóa công tác
quản lý và các hoạt động giáo dục, qua đó rút ngắn quá trình đổi mới, đóng góp
tích cực vào việc nâng cao ch t lượng giáo dục, quá trình chuyển đổi số của tỉnh.
Thi đua thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình, Kế
hoạch số 71/KH-SGDĐT ngày 14/12/2020 của Sở GD&ĐT về kiểm soát thủ tục
hành chính năm 2021, qua đó xây dựng nền tảng hành chính dân chủ, chuyên
nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu của thời k mới.
Tăng cường công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá
nhân trong giao dịch hành chính
3. Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
Thi đua xây dựng c quan, đ n vị liêm chính, phục vụ, đổi mới sáng tạo;
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy nhà nước, trong đó tập
trung rà soát tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn; xác định vị
trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn công chức, viên chức nhằm nâng cao ch t
lượng đội ng cán bộ, công chức, viên chức Thực hiện tốt văn hóa công sở, tiếp
tục siết chặt kỷ luật, kỷ cư ng hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực
thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công
chức, viên chức Xây dựng đội ng cán bộ có năng lực, phẩm ch t; ngăn chặn và
đẩy lùi sự suy thoái; góp phần xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch,
vững mạnh
4. Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham
nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thi đua nâng cao ch t lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham
nh ng, thực hành tiết kiệm, chống l ng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm
bảo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai các hình thức, biện pháp thiết
thực, hiệu quả, phù hợp với các đối tượng, không để các vụ việc tồn đọng, k o
dài, hạn chế đ n thư vượt c p; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc
mới phát sinh, không để xảy ra điểm nóng; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu
quả công tác kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn và x lý nghiêm
những hành vi tham nh ng nhằm củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và
chính quyền
5. Thi đua thực hiện tốt quốc phòng-an ninh
Thi đua thực hiện tốt phong trào “An toàn trường học”; bảo đảm trật tự
an toàn x hội, đ u tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong ngành;
đẩy mạnh nắm bắt tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong các trường
học đặc biệt phòng chống bạo lực, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống
tác hại của trò ch i trực tuyến, mạng x hội có nội dung bạo lực, không lành
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mạnh; triển khai các biện pháp đ u tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp
luật trong ngành
6. Thi đua bảo vệ môi trường
Thi đua bảo vệ môi trường bằng những hoạt động, việc làm cụ thể, trong
đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trư ng, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường đến tới toàn thể
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong ngành. Thường
xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và
học sinh s dụng nguồn nguyên liệu sạch không gây tác hại về môi trường trong
sinh hoạt hàng ngày, bảo tồn nguồn tài nguyên rừng; tiết kiệm điện, nước mọi
lúc, mọi n i; phân loại, thu dọn rác thường xuyên và gom đến đúng n i quy
định; không vứt rác xuống dòng chảy, kênh mư ng, lòng đường, h phố; trồng
và chăm sóc cây xanh tại gia đình, khu dân cư, tại trường học và n i làm việc.
7. Thi đua đẩy mạnh chất lượng hoạt động của đoàn thể
Thi đua thực hiện tốt quy chế dân chủ ở c quan, đ n vị; phát huy dân
chủ x hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền làm chủ của đảng viên, cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động theo phư ng châm Đảng l nh đạo, nhà nước quản lý,
đoàn thể làm nòng cốt
8. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh theo Kết luận số 01/KL-TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Kế
hoạch số 37/KH-TU ngày 21/9/2021 của Tỉnh ủy Ninh Bình và chủ đề công tác
năm 2021 của Ban Ch p hành Đảng bộ tỉnh là “Kỷ cư ng, trách nhiệm, đẩy
mạnh cải cách hành chính”, coi đây là một nội dung quan trọng của công tác xây
dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về
chính trị, tư tưởng, tổ chức.
Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động, học sinh về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gư ng
của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh trong học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới, nâng cao
ch t lượng, hiệu quả nghiên cứu giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng đội ng cán bộ, nh t là cán bộ c p chiến lược ngang tầm
nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối
sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Tập trung
đi sâu việc đổi mới phong cách, lề lối, tác phong công tác với tinh thần: Trọng
dân, gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống l ng
phí, tiêu cực, tham nh ng; nâng cao tinh thần trách nhiệm “Nói đi đôi với làm”,
tránh bệnh thành tích, hình thức
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IV. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng khen thưởng
Là các tập thể, cá nhân trong ngành Giáo dục có thành tích xu t sắc tiêu
biểu trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 30 năm tái
lập tỉnh (01/4/1992-01/4/2022) và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890-19/5/2022).
2. Hình thức khen thưởng
- Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Gi y khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng
khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xu t sắc trong phong trào
thi đua
- Số lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng: Kết thúc đợt thi đua, căn
cứ kết quả thực hiện, căn cứ vào hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT sẽ có
văn bản hướng dẫn các đ n vị thực hiện theo quy định
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố
a) Căn cứ nội dung Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch chi tiết của c
quan, đ n vị gắn với các mục tiêu trong đợt thi đua. Tổ chức phát động phong
trào thi đua phù hợp với điều kiện kinh tế - x hội và yêu cầu phát triển giáo dục
của địa phư ng, với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành nhằm thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ năm học với nội dung thiết thực, thời gian cụ thể
b) Phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đảng
viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh tại c quan, đ n vị
tích cực làm việc, học tập hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích
xu t sắc chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và 132 năm ngày sinh Chủ tịch
Hồ Chí Minh, qua đó kh i dậy niệm tự hào và trách nhiệm đối với quê hư ng,
đ t nước
c) Lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xu t sắc tiêu biểu trong đợt thi
đua cao điểm đề nghị các c p khen thưởng
d) G i báo cáo kết quả thực hiện của giai đoạn 1 và báo cáo tổng kết về
Sở GD&ĐT (qua Văn phòng Sở), thời gian cụ thể: gửi báo cáo kết quả thực
hiện của giai đoạn 1 trước ngày 27/12/2021; gửi báo cáo tổng kết trước ngày
25/5/2022 và gửi đồng thời qua email phongcntt.soninhbinh@moet.edu.vn.
2. Công đoàn giáo dục tỉnh, các phòng của Sở
a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện
đợt thi đua cao điểm.
b) Chủ động phát hiện, lựa chọn, đề xu t tập thể, cá nhân có thành tích
xu t sắc tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm đề nghị các c p khen thưởng.
3. Văn phòng Sở GD&ĐT
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a) Tham mưu với Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn việc
thực hiện phong trào thi đua; phối hợp với các phòng của Sở đôn đốc, kiểm tra các
đ n vị triển khai thực hiện; tổng hợp đề xu t khen thưởng của các đ n vị.
b) Chuẩn bị các điều kiện họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành xem
xét, lựa chọn, đề nghị các c p khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích
tiêu biểu xu t sắc trong phong trào thi đua; hoàn thiện các văn bản của Hội đồng
Thi đua, Khen thưởng ngành đ họp trình Giám đốc Sở xem x t quyết định hoặc
đề nghị c p có thẩm quyền xem x t quyết định.
c) Trên c sở báo cáo của các đ n vị trực thuộc Sở; Phòng GD&ĐT các
huyện, thành phố, chủ trì xây dựng Báo cáo chung toàn ngành theo từng giai
đoạn g i Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh
Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đ n vị triển khai, thực hiện nghiêm
túc và đúng thời gian quy định /
Nơi nhận
- Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ;
- L nh đạo Sở;
- Công đoàn giáo dục tỉnh;
- Các phòng của Sở;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;
- Các đ n vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.THI.

GIÁM ĐỐC

Phan Thành Công

