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KẾ HOẠCH
Về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phòng trào thi đua
“Dạy tốt - học tốt”của ngành giáo dục tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025
Thực hiện Kế hoạch số 1043/KH-UBND ngày 28/7/2021 về việc xây dựng
và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai,
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên
tiến trong phòng trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” của ngành giáo dục tỉnh Gia Lai
giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đảm bảo thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 20202025. Trọng tâm là triển khai 04 chương trình mà Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI đề ra và Chương trình MTQG phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
- Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với việc thực hiện quyết liệt
và hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt là đại dịch Covid-19.
Trong năm 2021 và thời gian đầu của kế hoạch 2021-2025 tập trung thực hiện
“mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
- Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả
thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các
phong trào thi đua yêu nước, đưa công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến đi
vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực là đòn bẩy thúc đẩy phong trào thi đua
phát triển.
- Phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu, toàn diện
trong giảng dạy và công tác; nhân rộng trong toàn ngành, góp phần hoàn thành
mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục vững mạnh.
- Thông qua công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân
rộng điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức chất lượng công tác
thi đua, khen thưởng nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày
07/4/2014 của Bộ Chính trị và pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng.
2. Yêu cầu
- Các cơ quan, đơn vị cần coi trọng và quan tâm thường xuyên đến việc xây
dựng điển hình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng kế hoạch và triển
khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả và thiết thực.
- Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình phải gắn với các phong trào thi
đua trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; lựa chọn tập thể, cá nhân để xây
dựng, nhân điển hình tiên tiến phải khách quan, chú trọng tập thể, cá nhân điển
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hình là cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tiếp giảng dạy và công tác ở địa bàn
khó khăn, vùng sâu, vùng xa.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, gắn với biểu dương, tôn vinh
kịp thời các điển hình tiên tiến xuất sắc nhằm tạo sức lan tỏa, tác động tích cực
đối với cơ quan, đơn vị và cơ sở giáo dục; từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm về
tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và
nhân rộng các điển hình tiên tiến.
II. NỘI DUNG
1. Thông qua quá trình tổ chức, triển khai và thực hiện các phong trào thi
đua, các cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh, của ngành giáo dục, phát hiện,
lựa chọn những mô hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân có
thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong giảng dạy, học tập và công tác trong ngành
giáo dục.
2. Lồng ghép nội dung, tiêu chí xây dựng điển hình tiên tiến của các cuộc
vận động, các phong trào thi đua và hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục; tạo điều kiện về tinh
thần, vật chất, cơ chế chính sách và môi trường thuận lợi để các điển hình thực
hiện và thể hiện vai trò của mình.
3. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tác dụng, tính hiệu quả, xác định khả
năng phát triển của từng mô hình, việc ảnh hưởng của các điển hình ở mỗi cơ
quan, đơn vị, từ đó rút kinh nghiệm để điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện. Phát
hiện những khó khăn, thiếu sót, kịp thời có biện pháp giúp đỡ điển hình tiên tiến
phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục duy trì thành tích và phát huy hiệu quả.
4. Định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả của các điển hình trong mỗi giai đoạn,
để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng, đồng thời lựa chọn
những mô hình thật sự xuất sắc tiêu biểu, có sức lan tỏa rộng trên trong lĩnh vực
giáo dục và đào tạo. Tổ chức tôn vinh khen thưởng, học tập và nhân rộng các
điển hình trong phạm vi toàn ngành.
5. Tổ chức tham quan trực tiếp kết quả, học tập kinh nghiệm của điển hình
tiên tiến và nghe điển hình tiên tiến báo cáo kinh nghiệm, phương pháp, cách
làm đạt hiệu quả, đạt thành tích trong thực hiện phong trào thi đua.
6. Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những nhân tố mới, điển
hình tiên tiến. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền,
nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực
tiễn của cơ quan, đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị mới.
III. TIÊU CHÍ
1. Đối tượng
Tập thể, cá nhân tiêu biểu trong ngành giáo dục, là những nhân tố mới,
những điển hình xuất sắc qua các phong trào thi đua; được tập thể thừa nhận,
suy tôn; có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương để học tập làm theo.
2. Tiêu chí xác định mô hình, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực giáo
dục và đào tạo
2.1. Đối với tập thể
- Chất lượng giáo dục 2 mặt và chất lượng mũi nhọn ngày càng tăng. Các
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thầy giáo, cô giáo, các em học sinh đạt nhiều thành tích cao trong công tác giảng
dạy và học tập; tỷ lệ học sinh khá, giỏi cao; tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp cao;
- Luôn có sự sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện
tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Trường học thân thiện, học sinh tích cực
trong học tập và xây dựng phong trào, thực hiện tốt nền nếp học tập và mang lại
hiệu quả cao;
- Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức,
tự học và sáng tạo”; duy trì thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với
việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Duy trì và
thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thiết thực của ngành giáo dục như:
Phong trào “Huy động và duy trì si ̃ số ho ̣c sinh”; “Nâng cao chất lượng của kỳ thi
tốt nghiệp THPT”; “Xây dựng Trường xanh-sạch-đẹp-an toàn”...;
- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó
có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; có cá nhân đạt danh
hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo
trở lên;
- Trong giai đoạn 2021-2025, phấn đấu ít nhất 02 năm đạt Tập thể lao
động xuất sắc hoặc đạt các danh hiệu thi đua khác từ cấp tỉnh trở lên;
- Tập thể đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước; Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội thiếu
niên…luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Hàng năm phải đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao
thông.
2.2. Đối với cá nhân
- Tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng,
lành mạnh. Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo trong công tác;
gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực. Luôn có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập
thể; ý thức trách nhiệm cao với tập thể, với cộng đồng. Gương mẫu trong việc
thực hiện các phong trào thi đua;
- Hằng năm được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Đối với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các ngành các cấp phải là
người luôn nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tổ chức có hiệu quả
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ giáo dục của cơ quan,
đơn vị. địa phương, thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành, trong tổ chức thực
hiện các phong trào thi đua; gắn tiêu chí điển hình cá nhân lãnh đạo với tiêu chí
điển hình của tập thể (tập thể do người đó đứng đầu là tập thể điển hình hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ), được mọi người tin yêu, mến phục.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giai đoạn 1 (2021-2023)
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở và Trung tâm
GDNN-GDTX các huyện; các phòng chuyên môn, nghiê ̣p vụ của Sở và các cụm ,
khối thi đua của ngành:
+ Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tiêu chí để giới thiệu, lựa chọn, đăng ký
tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (theo mẫu) gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo theo
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địa chỉ email vanphong.sogialai@moet.edu.vn. Thời gian đăng ký từ ngày
04/10/2021 đến ngày 31/10/2021;
+ Tuyên truyền phổ biến, giới thiệu về những kinh nghiệm, cách làm hay,
việc làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trước hết tại cơ quan, đơn
vị. Phát động phong trào thi đua học tập, làm theo, cổ vũ, động viên, nhân rộng
đạt hiệu quả.
- Sở Giáo dục và Đào tạo:
+ Xét chọn ít nhất 10 tập thể và 10 cá nhân điển hình tiên tiến gửi Ban Thi
đua - Khen thưởng - Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
để xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến;
+ Biểu dương, khen thưởng vào dịp tổng kết công tác năm học;
+ Sơ kết đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển
hình và biểu dương khen thưởng nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ
Chí Minh ra Lời Kêu gọi Thi đua ái quốc, Ngày Truyền thống Thi đua yêu nước
(11/6/1948 - 11/6/2023).
2. Giai đoạn 2 (2023-2025)
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở và Trung tâm
GDNN-GDTX các huyện; các phòng chuyên môn, nghiê ̣p vụ của Sở và các cụm ,
khối thi đua của ngành: Tăng cường công tác chỉ đạo, bồi dưỡng, quan tâm theo
dõi sát sao, kịp thời phát hiện những mô hình mới trong các phong trào thi đua,
nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến toàn diện.
- Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổng kết và đề nghị khen thưởng theo thẩm
quyền và trình cấp trên khen thưởng để tôn vinh tại Hội nghị Điển hình tiên tiến
các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ XI, năm 2025.
Trên đây là Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong
phòng trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” của ngành giáo dục tỉnh Gia Lai giai đoạn
2021-2025./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Các phòng CM, NV;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Lê Duy Định
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DANH SÁCH GIỚI THIỆU, ĐĂNG KÝ TẬP THỂ, CÁC NHÂN
ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA
“DẠY TỐT - HỌC TỐT” GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Kế hoạch số 2255 /KH-SGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2021
của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai)
1. TẬP THỂ
Stt
Trường
1 Trường THCS Chu Văn An

Địa chỉ
Xã H’ra, huyện Mang Yang

Số điện thoại liên hệ
02693 xxx xxx

2. CÁ NHÂN
Stt

1

Họ và tên
Hoàng Thị A

Chức vụ
Chỉ ghi HT,
PHT hoặc
Giáo viên

Đơn vị
Trường THCS Chu
Văn An, huyện
Mang Yang

Số điện thoại liên hệ

0978 xxx xxx

* Lưu ý:
- Các cơ quan, đơn vị chỉ cần lập bảng, đóng dấu treo và gửi bản pdf
qua địa chỉ mail vanphong.sogialai@moet.edu.vn
- Giới thiệu, đăng ký tập thể và các nhân điển hình tiên tiến phải đảm bảo
thực hiện và đạt các tiêu chí trên.

