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KẾ HOẠCH  

Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020 – 2021 

 

- Căn cứ công văn số 107/SLĐTBXH-VP ngày 14/02/2020 của Sở Lao động 

– TBXH Khánh Hòa về việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2020; 

- Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-SLĐTBXH ngày 14/4/2020 của Sở Lao động – 

TBXH Khánh Hòa về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 

Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII tiến tới Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020; 

- Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa; 

Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi 

đua, khen thưởng năm học 2020-2021 như sau: 

I. Mục đích: 

- Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm 

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, ngành. 

- Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; chú trọng khen thưởng thành 

tích đột xuất; gương người tốt việc tốt; quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, giáo viên 

và người lao động trực tiếp. 

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và Hội đồng thi đua- 

khen thưởng trong việc chỉ đạo, kiểm tra công tác thi đua khen thưởng. 

II. Nội dung thực hiện: 

1. Phát động và tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ năm học 2020-2021: 
- Nhiệm vụ của năm học: 

+ Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh hệ Trung cấp: 680 HS 

+ Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh hệ Sơ cấp và đào tạo thường xuyên: 1000 

học viên. 

+ Hoàn thành chỉ tiêu của ngành giao về công tác: Tư vấn, giới thiệu việc làm; 

Thu thập/phân tích thông tin thị trường lao động; Tạo nguồn giới thiệu lao động đi 

làm việc ở nước ngoài. 

- Công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích 

tập thể, cá nhân lao động sáng tạo, hăng hái thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới, 

sáng tạo trong dạy và học”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và 

sáng tạo”, “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”, 

“Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm”,…hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2020-2021 . 

- Phát động phong trào thi đua trong toàn trường theo kế hoạch tổ chức và 

phát động các hội thi của trường và của Ngành. 

Làm tốt công tác tuyên truyền, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định 

về thi đua, khen thưởng trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) 

nhà trường. 
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- Thi đua “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”: 100% CB, GV, NV 

ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử có văn hóa trong nhà trường, nơi công cộng. 

 

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác khen thưởng; đẩy mạnh 

công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình 

mới, nhân tố mới: 
- Triển khai đầy đủ các văn bản quy định về thi đua, khen thưởng trong Hội 

nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm học 2020-2021. 

- Hướng dẫn CB, GV, NV trong nhà trường nghiên cứu kỹ các tiêu chuẩn của 

các danh hiệu thi đua đối với tập thể và cá nhân, cá nhân viết đăng ký thi đua cá 

nhân, ký kết giao ước thi đua, đăng ký các danh hiệu phấn đấu trong năm học từ cấp 

phòng/khoa đến cấp trường, cấp sở. 

- Nâng cao chất lượng các cuộc thi, giao lưu của giáo viên trong năm học, làm 

tốt công tác tự bồi dưỡng qua các cuộc thi. 

- Tổ chức, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phải đảm bảo tính nghiêm túc, 

dân chủ, khách quan, chính xác, khen thưởng đúng đối tượng, phát huy tối đa tác dụng 

của các nhân tố điển hình, xây dựng kỷ cương, nề nếp dạy-học, phát triển môi trường sư 

phạm hoàn thiện và toàn diện, thiết thực, hiệu quả, không ép buộc, áp đặt. 

- Tuyên truyền, phổ biến cho CB,GV, NV mục đích, nội dung, phát hiện- bồi 

dưỡng- tổng kết- nhân rộng điển hình tiên tiến các cuộc thi viết về gương điển hình 

tiên tiến, người tốt, việc tốt năm học 2020 – 2021. 

 

3. Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy làm công 

tác thi đua, khen thưởng: 
 Kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp trường và Tổ công tác chuyên 

đề theo quy định. 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
 Căn cứ vào nhiệm vụ năm học, trong năm học 2020-2021 phát động 2 đợt thi 

đua lớn: 

* Đợt 1: Từ 01/11/2020 đến 30/12/2020. 

* Đợt 2: Từ 01/01/2021 đến 30/4/2021 

1. Đăng ký thi đua: 
* Bước 1:  

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, triển khai tiêu chuẩn và các danh 

hiệu thi đua. Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua trong 

đơn vị cụ thể, chi tiết theo các đợt, các chủ điểm lớn trong năm, các hoạt động phong 

trào, phù hợp và sát với tình hình thực tế của đơn vị. 

- Triển khai đầy đủ tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua, thang điểm thi đua 

và hình thức khen thưởng, công khai qui trình xét chọn các danh hiệu thi đua. 

* Bước 2: Đăng ký danh hiệu thi đua và đề tài sáng kiến kinh nghiệm. 

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký thi đua (Danh hiệu, Sáng 

kiến kinh nghiệm) trong năm học 2020-2021 tại từng phòng/khoa, đoàn thể và tổng 
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hợp. Danh sách đăng ký danh hiệu thi đua của toàn trường và gửi về Hội đồng thi 

đua - khen thưởng của trường, của Ngành. 

* Bước 3: Tổ chức xét thi đua cuối năm học. 

Tổ chức xét thi đua, bình chọn danh hiệu thi đua cuối năm học . 

Tổng hợp hồ sơ thi đua của cá nhân, tập thể, đơn vị và nộp về Hội đồng thi 

đua-khen thưởng của trường, của ngành theo đúng thời gian quy định. 

 

2. Đánh giá thi đua: 

Theo Quy trình đã được nhà trường ban hành 

Trên đây là Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020 – 2021, đề 

nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện để phong trào thi 

đua đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học./. 

 

 

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 
- Các đơn vị trực thuộc(VBĐT); 

- Lưu: ĐT, VT. 

 

 

 

         Mạc Tiến Hưng 
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