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  UBND QUẬN THANH XUÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

       Số: 167/ KH-MNTA                          Thanh Xuân, ngày 12 tháng 10 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác thi đua khen thưởng năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-HĐTĐKT ngày 22/1/2020 của  Hội đồng Thi 

đua – Khen thưởng quận Thanh Xuân về công tác Thi đua – Khen thưởng năm 

2020; Kế hoạch số 04/KH-SGDĐT  ngày 13/1/2020 của  Sở GD&ĐT Hà Nội về 

công tác thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT năm 2020; Quyết định số 

02/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND quận Thanh xuân về việc ban 

hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận; Kế hoạch số 

04/KH-PGD&ĐT ngày 22/1/2020 của  Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân về công 

tác thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT quận Thanh Xuân năm 2020.  

Phát huy kết quả đạt được trong công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2019, 

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (HĐTĐKT) trường mầm non Tràng An xây dựng 

kế hoạch về công tác thi đua khen thưởng năm 2020 như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Đổi mới việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh 

vực nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2020, góp phần hoàn thành 

thắng lợi kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần 

thứ V; thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày kỉ niệm lớn, các sự kiện chính 

trị quan trọng của Thủ đô và đất nước. 

 - Thực hiện hiệu quả các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Chi bộ - Nhà 

trường và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng trường mầm non Tràng An về đổi mới 

công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025. 

 - Thực hiện phát động các phong trào thi đua yêu nước phải thiết thực, bám  
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sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nhà trường. 

 - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua  

khen thưởng trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, thực hiện các nhiệm vụ công tác 

thi đua, khen thưởng trong nhà trường. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:  

1. Phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của 

nhà trường năm 2020: 

 - Phát động, tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả các phong trào thi đua yêu 

nước với nội dung thiết thực, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và chủ đề năm học. 

Trước mắt, tập trung triển khai thực hiện tốt các hoạt động phục vụ Tết nguyên đán 

Canh Tý 2020, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân gắn với tuyên truyền những 

kết quả đạt được của nhà trường. 

- Tiếp tục Thi đua thực hiện chủ đề “Xây dựng trường học an toàn, thân 

thiện – Học sinh thi đua rèn đức, luyện tài”: Tập trung nâng cao hơn nữa vai trò 

quản lí nhà nước; Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp hiện đại; Chú trọng 

nâng cao chất lượng đội ngũ; Xây dựng trường học hạnh phúc - giáo viên hạnh 

phúc - học sinh hạnh phúc với 3 tiêu chí: yêu thương, an toàn và tôn trọng… 

- Thi đua “ Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía 

sau”, phát động các phong trào ủng hộ, hỗ trợ cho người nghèo, trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn trong trường và ngoài cộng đồng. 

- Phát động, tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả các phong trào thi đua yêu 

nước của ngành, tiếp tục duy trì hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, 

“Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, triển khai các phong trào thi đua thường 

xuyên, theo chuyên đề với mục tiêu, nội dung, tiêu chí cụ thể; Tiếp tục triển khai 

thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “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”, giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”; “Dân 

chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”...thi đua sáng tạo, đổi mới phương 

pháp nâng cao chất lượng dạy học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.  
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- Thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng: Tích cực tuyên  

truyền thực hiện Kế hoạch số 189/KH-HĐTĐKT ngày 11/7/2019 của Hội đồng 

Thi đua – Khen thưởng quận về tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; 

Thực hiện Kế hoạch số 3801/KH-SGDĐT ngày 21/9/2020 Đề án “Xây dựng văn 

hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2025” gắn với thực hiện phong trào 

và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Siêt 

chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức tạo 

bước chuyển mạnh về kỷ luật kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ 

nhân dân. 

- Thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”: Sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, 

giám sát của người đứng đầu; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải 

quyết công việc. 

 - Thi đua “An toàn thực phẩm”: Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 59/KH-

UBND ngày 16/2/2016 của UBND Thành phố về tổ chức phong trào thi đua “An 

toàn thực phẩm” giai đoạn 2016-2020. Nâng cao nhận thức và thực hành đúng về 

an toàn thực phẩm của người quản lý, chế biến, phấn đấu không để xảy ra ngộ độc 

thực phẩm và các dịch bệnh truyền qua thực phẩm tại bếp ăn bán trú của trường. 

Tăng cường kiểm soát chất lượng, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn 

thực phẩm; 

 - Thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và nhiều sự kiện chính trị quan 

trọng của đất nước, của Thủ đô: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam và 90 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, 130 năm ngày 

sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1010 năm Thăng Long – Hà Nội; thi đua thực hiện 

thắng lợi nghị quyết Đại Hội, Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng...  

2. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, phát 

hiện và bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến: 
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  - Thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy trình, đánh giá đúng  

thành tích, tổ chức tôn vinh kịp thời, có tác dụng nêu gương; quan tâm khen 

thưởng thành tích chuyên đề, khen thưởng tổ, nhóm, cá nhân người lao động trực 

tiếp có thành tích đột xuất. Chú trọng khâu đề xuất, lựa chọn và thực hiện quy trình 

khen thưởng theo quy định, nhất là những hình thức khen thưởng danh hiệu  

“Chiến sĩ thi đua cơ sở”; 

  - Hướng dẫn các cá nhân xây dựng kế hoạch công tác phấn đấu đạt các danh 

hiệu thi đua, hình thức khen cao. 

  - Kịp thời phát hiện, tuyên truyền các mô hình, điển hình, các nhân tố mới 

trên trang thông tin điện tử của trường, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân; 

Xây dựng kế hoạch thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện – Bồi dưỡng – Tổng 

kết – Nhân rộng điển hình tiên tiến, trong đó tiếp tục xác định phát hiện và nhân 

rộng điển hình là 2 khâu trọng tâm của năm 2020. 

3. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; kiện toàn bộ máy làm công 

tác thi đua, khen thưởng: 

  - Triển khai các văn bản của Trung ương, Chính phủ, Thành phố và của 

quận về Thi đua, Khen thưởng đến 100% cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà 

trường đảm baỏ kịp thời đúng quy định; Hoàn thiện công tác lưu hồ sơ khen 

thưởng, nhất là hồ sơ khen thưởng quá trình cống hiến...; 

  - Thực hiện có hiệu quả việc bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng đảm bảo đúng quy định; nâng cao chất lượng hoạt động tôn vinh, trao 

tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đảm bảo trang trọng, lành 

mạnh, tiết kiệm, có tính tuyên truyền giáo dục cao; 

  - Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá; Phát hiện và xử lý nghiêm, kịp 

thời mọi hành vi, biểu hiện tiêu cực trong dạy học. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của các cá nhân về công tác Thi đua – Khen thưởng, đảm bảo đúng Luật Khiếu 

nại, Luật tố cáo; 

  - Kiện toàn thành phần và đổi mới quy chế hoạt động theo hướng phân công  

rõ nhiệm vụ và quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên nhằm nâng cao hiệu  
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quả hoạt động của HĐTĐKT;  

  - Xây dựng và công bố công khai các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, có  

đầy đủ cơ sở khoa học, minh chứng rõ ràng, phù hợp với thực tế, đặc thù của đơn 

vị; Thành tích của đơn vị, cá nhân được đánh giá bằng sự tiến bộ của chính đơn vị, 

cá nhân đó; Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý; Kiểm tra, đánh 

giá đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch; 

  - Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tới CB, GV,NV, HS, cha mẹ  

HS và toàn xã hội về sự phát triển giáo dục trong thời đại mới; Cổ vũ, động viên, 

tôn vinh người tốt, việc tốt, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, tạo môi trường lành 

mạnh và sự đồng thuận trong nhà trường và cả xã hội để phát triển giáo dục. 

 III. ĐĂNG KÝ THI ĐUA VÀ THỜI ĐIỂM ĐỀ XUẤT, XÉT KHEN 

THƯỞNG 

1. Đăng ký danh hiệu Thi đua năm học 2020-2021 

 Trong Hội nghị Cán bộ Viên chức đầu năm học 2020-2021, Hiệu trưởng 

phát động phong trào thi đua và giao cho Hội đồng thi đua lập danh sách đăng ký 

các danh hiệu thi đua gửi lên các cấp. 

- 100% giáo viên, nhân viên đăng ký danh hiệu giáo viên – nhân viên giỏi cấp 

trường. 

- 20% giáo viên – nhân viên nuôi dưỡng đăng ký giáo viên – nhân viên giỏi cấp 

quận và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 

- Đổi với danh hiệu tập thể: Nhà trường đăng ký danh hiệu thi đua “Tập thể lao 

động xuất sắc” cấp Thành phố. 

2. Thời điểm xét, đề xuất khen thưởng” 

Nhà trường bình xét thi đua vào các thời điểm cuối tháng (ngày 24 hàng 

tháng), cuối học kì I (Tuần 1 tháng 1) và cuối năm học (Tháng 5) dựa trên các kết 

quả đạt được của mỗi cá nhân, tập thể theo tiêu chí thi đua đã xây dựng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Kế hoạch được thông qua Chi bộ, Hội đồng trường và thông tin trực tiếp, công 

khai đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên.  
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2. Căn cứ nội dung kế hoạch yêu cầu các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm 

túc.    

 Nơi nhận:      HIỆU  TRƯỞNG 

      - PGD&ĐT Quận Thanh Xuân 

 - Hội đồng TĐ, KT trường; 

 - Lưu: VT           

                                                                                      

    Chu Thị Thanh Bình 


