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            UBND HUYỆN ĐỨC TRỌNG 

  TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Số:    / KH-LHP                 Liên Nghĩa, ngày 15  tháng  9 năm 2019. 

 DỰ THẢO 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác thi đua – khen thưởng năm học 2019-2020 

 

Thực hiện hướng dẫn số 04 /HD-PGD&ĐT ngày 30/8/2019 của Phòng 

GD&ĐT huyện Đức Trọng về Hướng dẫn nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 

năm học 2019-2020, trường THCS Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch tổ chức 

phong trào thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020 như sau: 

A. Đánh giá tình hình thực hiện phong trào thi đua – khen thưởng năm 

học   

I. Công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện: 

1. Công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định, hướng dẫn của các 

cấp  về công tác thi đua – khen thưởng: Tăng cường công tác tuyên truyền về thi 

đua khen thưởng trong đó chú trọng Luật thi đua khen thưởng:. Qua đó, làm 

chuyển chuyển biến nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường 

về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, làm cho công 

tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực cách mạng to lớn, ngày càng đi sâu 

vào dời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, góp phần thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ chính trị của trường, của ngành. 

2. Việc tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua – hình thức khen thưởng và 

phát động phong trào thi đua, chủ đề, nội dung của đợt thi đua: Dựa trên văn bản 

hướng dẫn của PGD Đào tạo nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào 

thi đua năm học 2019-2020 và từng đợt; đề ra mục tiêu phấn đấu, các giải pháp 

thực hiện, các điều kiện để đạt mục tiêu đề ra cho cả năm học và từng đợt thi đua; 

tổ chức tốt đăng ký các chỉ tiêu, danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đầu 

năm học 2019-2020; xây dựng tiêu chí và đánh giá bình xét thi đua, khen thưởng 

năm học đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế của nhà trường. Tổ chức cho từng 

cá nhân có bảng đăng ký thi đua và cam kết các nội dung thi đua. 

II. Những kết quả đạt được: 

1. Công tác chính trị tư tưởng: Đại đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận 

thức rõ và hiểu đúng các văn bản về thi đua khen thưởng đã được tuyên truyền phổ 

biến. Tuy nhiên số ít giáo viên vẫn chưa nhận thức đúng đắn về phong trào thi đua 

và trách nhiệm với tập thể. 

           2. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng trường học 

than thiện, học sinh tích cực, kế quả tổ chức và tham gia các hoạt động từ thiện, 

nhân đạo: Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cho 

cán bộ, viên chức và học sinh; tổ chức có hiệu quả Hội nghị cán bộ, viên chức đầu 

năm học. Xây dựng tập thể giáo viên, các tổ chức chính trị, đoàn thể vững mạnh, 
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đoàn kết. Phối hợp chặt chẽ với công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện tốt các nhiệm 

vụ trọng tâm của ngành, các hoạt động chuyên môn, công tác thi đua - khen thưởng 

và các cuộc vận động: “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Giỏi việc 

trường, đảm việc nhà”, “Gia đình nhà giáo văn hóa”. Đẩy mạnh các hoạt động văn 

hóa, thể dục thể thao trong nhà trường. 

 Tiếp tục cải tiến, đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện. Tổ chức đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp 

dạy học, dạy học sát đối tượng trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình 

giáo dục phổ thông; Tổ chức các chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ, có 

sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích thực sự mang lại kết quả. Đẩy mạnh 

công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém, phấn đấu có tỷ lệ học 

sinh lên lớp, tốt nghiệp THCS cao và thực chất; có nhiều cá nhân, tập thể được tôn 

vinh và đạt danh hiệu LĐTT, CSTĐ. 

Tổ chức và tham giá tốt các hội thi (thi GVDG, thi ĐDDH tự làm, thi học 

sinh giỏi, hội khoẻ Phù Đổng, tổ chức Hội thi hùng biện Tiếng anh, KHKT, 

STTTN…) theo hướng phát huy sự chủ động và sáng tạo của nhà trường và các tổ 

công tác; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học 

tập, rèn luyện kỹ năng sống.    

Cải tiến đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua - khen thưởng thông qua việc bổ 

sung, điều chỉnh việc xây dựng các tiêu chí thi đua với số điểm, biểu điểm phù hợp 

với tình hình và điều kiện thực tế của nhà trường 

 Việc bình xét thi đua phải đảm bảo công khai, dân chủ, trung thực, kịp thời, 

đúng qui trình, đủ điều kiện, đúng tiêu chuẩn, chú trọng đến các vấn đề: hiệu quả 

công tác, mức chuyển biến, tính thuyết phục, sự tương quan giữa các cá nhân, giữa 

các bộ phận, phát huy yếu tố tích cực; xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí, giúp đỡ 

nhau cùng tiến bộ, tạo nên sức mạnh tập thể, góp phần nâng cao năng suất, hiệu 

quả lao động; gắn nghĩa vụ - quyền lợi cho mỗi cá nhân, bộ phận khi thực hiện 

công việc được giao. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng TĐ-KT, bổ sung các 

loại hồ sơ, sổ sách về TĐ-KT theo quy định, ứng dụng CNTT trong đánh giá danh 

hiệu thi đua. 

 Nội dung thi đua phù hợp, có tính khả thi. Đảm bảo chế độ khen chê kịp 

thời, nghiêm minh, đúng quy định. Có chế độ khen thưởng cụ thể xuyên suốt cả 

năm học. Ngoài các danh hiệu thi đua: cá nhân LĐTT, CSTĐ cấp cơ sở, tập thể 

LĐTT đựơc thưởng theo quy định chung, Hội đồng thi đua - khen thưởng nhà 

trường xét khen thưởng thêm cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích khác trong 

năm học . Hiệu trưởng có trách nhiệm ra quyết định thành lập Hội đồng thi đua - 

khen thưởng nhà trường. Hội đồng thi đua - khen thưởng có trách nhiệm theo đõi, 

chỉ đạo công tác thi đua, lưu gữi hồ sơ thi đua cẩn thận nghiêm túc. 

 Tiến hành sơ kết, tổng kết kịp thời các đợt thi đua đồng thời triển khai các 

cuộc vận động hai không, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh…; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và nhân rộng điển hình 

tiên tiến, nhân tố mới, tránh hình thức, chạy theo thành tích, biểu dương, khen 

thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu. . 

          3. Việc thực hiện kỷ cương, nề nếp dạy – học: Thực hiện nghiêm túc kỷ 

cương nề nếp dạy học. 
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4. Kết quả tổ chức các hội thi:  

Đây là nhiệm vụ được nhà trường quan tâm và xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm 

của năm học. Ngay từ đầu năm học nhà trường đã triển khai kế hoạch bồi dưỡng, 

thi tuyển chọn đội tuyển, phân công cho đội ngũ GV có kinh nghiệm và trách 

nhiệm tham gia bồi dưỡng. Kết quả cụ thể như sau: 

   Đối với giáo viên: 

  - Đề xuất Chiến sĩ thi đua cơ sở: 08 đ/c ( đạt 08 đ/c) 

  - Đề xuất Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01 đ/c  

     Đối với học sinh: 

  Học sinh giỏi cấp huyện có 23 em; 05 học sinh giỏi cấp tỉnh; Hội thi hùng biện 

tiếng Anh cấp huyện đạt 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải khuyến khích, cuộc thi 

khoa học kỹ thuật có 02 sản phẩm đạt giải cấp huyện, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu 

niên có 01 sản phẩm đạt giải cấp huyện; Thi Tin học trẻ không chuyên cấp huyện 

đạt 2 giải, cấp tỉnh đạt 01 giải; Hội khỏe điền kinh cấp huyện đạt giải nhì toàn 

đoàn. 

5. Chất lượng giáo dục cuối năm học:   

           +Hạnh kiểm: Tốt 1355-86,9%; Khá 192-12,3%; TB 12-0.8%; không có học 

sinh xếp loại hạnh kiểm yếu. 

+ Học lực: Giỏi 816-52,3%; Khá 477-30,6%; TB 251-16,1%; yếu 15- 1%; 

Kém 0- 0%.        

6. Các danh hiệu thi đua – hình thức khen thưởng đạt được: 

6.1. Các danh hiệu thi đua: 

- Tập thể: Khá 

- Cá nhân: Tổng số CB-GV-CNV: 75; đạt danh hiệu  LĐTT: 60/Tổng số 

CB-GV-CNV, chiếm 80%, CSTĐ cấp cơ sở 8/ TS LĐTT, đạt 13,3 %. 

6.2. Các hình thức khen thưởng: 

- Tập thể trường:  

- Số lớp, học sinh được khen thưởng: 20 lớp, 816 học sinh giỏi toàn diện, 

477 học sinh tiên tiến.  Hình thức khen thưởng: Tặng tiền và quà. 

- Số CB-GV-CNV được HĐTĐ-KT trường khen: 08  hình thức khen: Bằng 

tiền 

- Số CB-GV-CNV được đề nghị UBND huyện tặng giấy khen 08; UBND 

Tỉnh tặng bằng khen 0; Bộ GD&ĐT tặng bằng khen 0 , Thủ tướng chính phủ tặng 

bằng khen 0. 

III. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân: Việc hưởng ứng phong trào thi đua 

chưa thực sự sâu rộng trong toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên. 

Nguyên nhân : Nhận thức ở một số cá nhân cho rằng việc hưởng ứng phong 

trào thi đua tham gia các cuộc thi chỉ tập trung vào một số giáo viên điển hình. 

IV. Đánh giá chung: 

1. Ưu điểm: Nhà trường, Công đoàn đã phối hợp để phát động phong trào thi 

đua tổ chức đăng ký thi đua, cam kết thi đua cho từng cá nhân. 
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Xây dựng kế hoạch, bình xét, sơ kết tổng kết từng đợt thi đua và cả năm học 

đúng quy trình, đúng kế hoạch, đảm bảo công bằng khách quan dựa trên tiêu chí 

thi đua đầu năm học đã xây dựng. 

2. Tồn tại: Việc kiểm tra đôn đốc thực hiện phong trào thi đua của nhà 

trường chưa quyết liệt. 

Việc hưởng ứng phong trào thi đua chưa thực sự sâu rộng trong toàn thể cán 

bộ, giáo viên và nhân viên 

B. Nhiệm vụ công tác thi đua – khen thưởng năm học 2019-2020: 

I. Đặc điểm tình hình: 

1/ Thuận lợi : 

- Trường được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp: Phòng giáo dục đào tạo 

Huyện Đức Trọng, UBND Thị trấn Liên Nghĩa, các cơ quan đóng tại địa phương. 

Đặc biệt có sự hỗ trợ và phối kết hợp của ban đại diện cha mẹ học sinh.  

-  Trường có 1 chi bộ trực tiếp lãnh đạo với số lượng đảng viên 34 đồng chí  

-  Đa số giáo viên có tinh thần trách nhiệm trong công tác, trong giảng dạy, 

nhiều đồng chí là nòng cốt trong phong trào thi đua của trường, của ngành, là thanh 

tra viên và cộng tác viên thanh tra của ngành. Các tổ chuyên môn đều có lực lượng 

nòng cốt, tay nghề vững vàng đã tỏa được tác dụng trong đồng nghiệp CBQL - 

giáo viên được đào tạo qua sư phạm đã đạt chuẩn và trên chuẩn . Có 55 đ/c đã có 

trình độ Đại học.  

2/ Khó khăn: 

- Trong đội ngũ vẫn còn số ít giáo viên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm 

để tạo được niềm tin, uy tín cho đồng nghiệp, phụ huynh học sinh.  

-  Địa bàn là khu vực có nhiều nhà trọ, nhiều học sinh là con em các gia đình ở 

trọ, kinh tế, đời sống tinh thần không ổn định đã tác động đến việc học tập của các 

em. Một số học sinh ở vùng thị trấn dễ bị lôi kéo ảnh hưởng các tệ nạn xấu của xã 

hội nên ý thức học tập, ý thức tổ chức kỷ luật vẫn còn hạn chế.  

-  Về cơ sở vật chất: Chưa có khu hiệu bộ.  

II. Mục đích, yêu cầu: 

- Tiếp tục học tập, quán triệt nội dung đổi mới công tác thi đua khen thưởng 

theo Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ chính trị, Luật thi đua khen thưởng và các hướng 

dẫn chỉ đạo của các cấp, tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Mỗi thầy 

cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không” và 

phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, từ đó được 

cụ thể hoá bằng kế hoạch, chương trình hành động của nhà trường, của các tổ công 

tác và của từng cá nhân. 

 - Phát huy truyền thống thi đua và những thành tích đạt được trong năm học 

2018-2019, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, nỗ lực phấn đấu hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020. Tạo ra bước chuyển biến mới và 

nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu 

nước, hăng hái thi đua  “dạy tốt”, “học tốt”, nghiên cứu khoa học và công tác tốt. 
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 - Tích cực và đặc biệt coi trọng việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ, phát huy 

nhân điển hình tiên tiến. Phát động phong trào tự học, tự bồi dưỡng để phong trào 

thi đua thực sự có tác dụng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của 

nhà trường. 

 - Đảm bảo xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể với nội dung, tiêu chí thi đua 

sát thực phù hợp, với nhiệm vụ năm học và đặc điểm tình hình của nhà trường, tổ 

chức thi đua đạt kết quả tốt. Tiến hành sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng kịp 

thời, công khai, dân chủ, đúng quy trình, đầy đủ thủ tục, đảm bảo tính tích cực 

trong khen thưởng, chống bệnh thành tích - hình thức trong thi đua. Nghiêm túc rút 

kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, thiếu sót về công tác thi đua - khen thưởng 

ở năm học 2018-2019. 

 -Công tác thi đua khen thưởng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, 

rộng khắp trong cả quá trình quản lý, dạy học. 

III.  Chỉ tiêu, nội dung thi đua – khen thưởng:  

1. Một số chỉ tiêu thi đua tổng quát trong cả năm học:  

BÔ PHẬN CHỈ TIÊU 

1.Tập thể: 

Trường 

Chi bộ 

Đội TNTP Hồ Chí Minh 

Thư viện 

2.Cá nhân: 

Cờ thi đua: 

CSTĐ cấp Tỉnh 

CSTĐ cấp cơ sở 

Lao động Tiên tiến 

Bằng khen của TTCP 

Bằng khen của UBND Tỉnh, Bộ 

Giấy khen của UBND huyện 

GVG cấp tỉnh 

GVG cấp cơ sở 

GVG cấp trường   

Tỉ lệ huy động 

Tỉ lệ DTSS 

Tỉ lệ  tốt nghiệp TNTHCS. 

Tỉ lệ lên lớp thẳng 

Học sinh giỏi 

Học sinh tiên tiến 

TD-TT, các hội thi 

 

TTLĐTT 

Hoàn thành xuất sắc  

LĐMCT 

XS 

 

 

01 

10 

70% trở lên 

 

01 

10 

03 

17 

45 

100% 

99,5% 

100% 

99% 

40% 

40% 

100% 

2. Nội dung thi đua: 

2.1. Đối với giáo viên: 
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      - Về công tác chính trị tư tưởng: 100% thực hiện nghiêm túc các văn bản 

hướng dẫn thi đua khen thưởng, không vi phạm đạo đức nhà giáo. 

      - Về thực hiện kỷ cương nề nếp, tác phong lao động: 100% thực hiện tốt nề nếp 

kỷ cương tác phong lao động, không vi phạm về kỷ luật lao động. 

      -Về các hoạt động chuyên môn: Tiếp tục cải tiến, đổi mới công tác quản lý và 

nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tổ chức đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm 

thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, dạy học sát đối tượng trên cơ sở chuẩn kiến 

thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; Tổ chức các chuyên đề, sinh 

hoạt chuyên môn, nghiệp vụ, có sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích thực sự 

mang lại kết quả. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh 

yếu, kém, phấn đấu có tỷ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp THCS cao và thực chất; có 

nhiều cá nhân, tập thể được tôn vinh và đạt danh hiệu LĐTT, CSTĐ. 

     Tổ chức và tham giá tốt các hội thi (thi GVDG, thi ĐDDH tự làm, thi học sinh 

giỏi, hội khoẻ Phù Đổng, tổ chức Hội thi hùng biện tiếng anh, Cuộc thi STTTN, 

KHKT...) theo hướng phát huy sự chủ động và sáng tạo của nhà trường và các tổ 

công tác; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học 

tập, rèn luyện kỹ năng sống.    

     - Về công tác chủ nhiệm, thực hiện các phong trào, hội thi: 100% GVCN có đầy 

đủ hồ sơ chủ nhiệm và thực hiện tốt, tham gia đầy đủ các phong trào thi đua. 

2.2. Đối với học sinh: 

* Về nề nếp: 

- Chấp hành các nội quy, quy định của trường, lớp, thực hiện 5 điều Bác Hồ 

dạy và nhiệm vụ của học sinh theo quy định. 

* Về chất lượng hai mặt giáo dục: 

- Học lực: Giỏi 40%, Khá 40%, TB 18%, Yếu, Kém không quá 2% 

- Hạnh kiểm: K-T 99,5%, Y 0% 

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, hội thi do nhà trường, đoàn, đội, các 

cấp phát động: 

IV. Các giải pháp chỉ đạo thực hiện công tác thi đua – khen thưởng: 

1. Công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện: Tăng cường sự 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng trong Chi bộ, trong hội đồng. Nâng 

cao trách nhiệm của Ban chi ủy, chi bộ, ban chấp hành công đoàn.Chỉ đạo tổ chức 

các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực hiệu quả, tăng cường kiểm tra giám sát 

kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua khen thưởng. 

2. Công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định, hướng dẫn của 

các cấp  về công tác thi đua – khen thưởng: 

2.1. Trong HĐSP: Công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định, 

hướng dẫn của các cấp  về công tác thi đua – khen thưởng: Tăng cường công tác 

tuyên truyền về thi đua khen thưởng trong đó chú trọng  Luật thi đua khen thưởng: 

Luật số 15/2003/QH11 Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 của Quốc Hội 
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nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ nội vụ; Thông tư số 

22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn 

công tác Thi đua, khen thưởng ngành giáo dục; Quyết định  số 25/2019/QĐ- 

UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Ban hành 

Quy định về công tác thi đua – khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Công văn 

số 04/HD-PGDĐT  ngày 30/8/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Trọng v/v 

Hướng dẫn nhiệm vụ công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020.  

 Qua đó, làm chuyển chuyển biến nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên 

trong toàn trường về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen 

thưởng, làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực cách mạng to 

lớn, ngày càng đi sâu vào đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, 

góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của trường, của ngành. 

2.2. Trong học sinh, phụ huynh học sinh: Tuyên truyền các tiêu chuẩn, điều 

kiện để tuyển sinh vào lớp 10, Tốt nghiệp THCS, các chế độ ưu tiên khuyến khích, 

các điều kiện để đạt được các danh hiệu thi đua. Tuyên truyền học sinh tham gia 

tích cực hiệu quả các cuộc thi. 

3. Việc tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua – hình thức khen thưởng, 

phát động, nội dung của phong trào thi đua, khen thưởng năm học:  

Việc tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua – hình thức khen thưởng và phát 

động phong trào thi đua, chủ đề, nội dung của đợt thi đua: Dựa trên văn bản hướng 

dẫn của PGD Đào tạo nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua 

năm học 2018-2019 và từng đợt; đề ra mục tiêu phấn đấu, các giải pháp thực hiện, 

các điều kiện để đạt mục tiêu đề ra cho cả năm học và từng đợt thi đua; tổ chức tốt 

đăng ký các chỉ tiêu, danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đầu năm học 

2018-2019; xây dựng tiêu chí và đánh giá bình xét thi đua, khen thưởng năm học 

đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế của nhà trường. Tổ chức cho từng cá nhân có 

bảng đăng ký thi đua và cam kết các nội dung thi đua. 

 

V. Lịch trình công tác, tổ chức thực hiện: 

1. Lịch trình công tác: 

 

Tháng Nội dung công việc Ghi chú 

Tháng 8  Xây dựng thang điểm thi đua trong học sinh  

Tháng 9 Rà soát kiểm tra công tác thi đua năm học 2017-

2018, chuẩn bị xây dựng kế hoạch thi đua năm 

học 2018-2019.  Phát động và ký cam kết thi 

đua theo đơn vị lớp, tổ, trường. Hướng dẫn công 

tác thi đua đối với tổ, lớp. Tổ chức hội nghị CB, 

VC năm học 2018-2019. Triển khai kế hoạch thi 

đua năm học 2018-2019, phát động thi đua đợt 

I. 
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Tháng 10 Tổ chức hội giảng lần 1. Tổng hợp và làm hồ sơ 

đăng kí thi đua nộp về Phòng giáo dục. Tổ chức 

Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, KHKT, Hội thi 

hùng biện Tiếng Anh cấp trường, thi học sinh 

giỏi cấp trường, Thi giáo viên giỏi cấp trường. 

 

 

Tháng 11   Sơ kết thi đua đợt I, phát động thi đua đợt 

II.Thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp 

trường, tiếp tục phát động các cuộc thi. 

 

 

Tháng 12  Tham gia các cuộc thi do ngành tổ chức, Thi 

học kỳ I. 
 

Tháng 

01,02 

Rà soát viêc thực hiện nhiệm vụ năm học, làm 

hồ sơ đề nghị phúc tra thi đua. Sơ kết thi đua 

học kì I, phát động thi đua đợt III, tiếp tục tổ 

chức Hội thi GVG cấp trường, Thi HSG cấp 

huyện các môn văn hoá, tham gia các cuộc thi 

do ngành tổ chức. 

 

Tháng 3 Hội giảng lần 3. Tổ chức các hội thi nhân ngày 

26/3. Hướng dẫn các tổ, lớp thực hiện công tác 

thi đua-khen thưởng cuối năm. Sơ kết thi đua 

đợt III, phát động thi đua đợt IV.  

 

 

Tháng 4 Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm học của 

các tổ, bộ phận. Tham gia các cuộc thi trong 

tháng.. 

 

Tháng 5 Tổ chức tổng kết thi đua, bình xét thi đua cuối 

năm. Hoàn thành hồ sơ thi đua năm học 2019-

2020. 

 

 

 

2.Tổ chức thực hiện: Căn cứ vào kế hoạch thi đua các bộ phận, các tổ 

chuyên môn có kế hoạch cụ thể từng đợt thi đua dể thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TĐ – KT 
- HĐTĐKT Phòng GD&ĐT;                                             

- CB-GV-CNV trong trường; 

- Lưu VT. 

 

                                                                   

                                                                              HIỆU TRƯỞNG 

                                                                               VÕ VĂN HUY 


