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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 207/KH-PGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2022 của 

Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Tân Hồng về  phát động phong trào thi đua yêu nước 

năm 2022. 

Trường Mẫu giáo Tân Công Chí xây dựng  Kế hoạch phát động phong trào thi 

đua yêu nước năm 2022 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết 

tâm khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, thiết 

thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2022. 

- Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, thực hiện tốt Luật Thi đua, khen 

thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức các phong trào thi đua trong ngành thiết thực, hiệu quả, gắn với thực 

hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về lĩnh vực GDĐT hàng năm và 05 năm (2021-2025) phù 

hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. 

II. MỤC TIÊU 

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 

34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trịvà các văn bản hướng dẫn của Trung ương, 

Tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.  

2. Xây dựng và nhân rộng kết hợp với biểu dương, tôn vinh những mô hình, 

điển hình tiên tiến, biểu dương gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua 

yêu nước; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo động lực thi đua hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

3. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần ý thức trách 

nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị 

từ huyện đến cơ sở. 

4. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và 

thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng 

giáo dục, nêu gương. Công tác khen thưởng trong ngành GDĐT: 
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- Đảm bảo chính xác, công bằng, công khai, đúng quy định.  

- Chủ động khen thưởng các hình thức thuộc thẩm quyền, theo từng cấp và tổ 

chức trao thưởng ngay sau khi tổ chức, cá nhân lập được thành tích để động viên, khích lệ 

kịp thời.  

III. NỘI DUNG 

1. Thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VII gắn với 

việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả các phong trào thi đua do các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh 

phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, , “Cả nước chung tay vì 

người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực 

hiện Văn hóa công sở”, “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và các phong trào thi đua 

chuyên đề trọng tâm của Huyện. 

2. Thi đua xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ 

chức Nhà nước; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao 

năng lực quản lý nhà nước; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ 

luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; thực hiện cải cách hành chính, xây 

dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp chuyên nghiệp, năng động, 

hiệu quả. 

3. Thi đua thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống đại dịch Covid-

19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”, kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19, giữ 

vững địa bàn an toàn để người dân, doanh nghiệp an tâm sinh sống và sản xuất, kinh 

doanh. 

4. Thi đua xây dựng nông thôn mới. 

5. Tập trung tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; quản lý 

đất đai; Thực hiện có hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách; nâng cao chất lượng công 

trình xây dựng cơ bản. 

6. Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; làm tốt công tác xây 

dựng và huấn luyện các lực lượng; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng 

cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhằm giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Huyện. 

7. Thi đua trong xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên 

tiến, hướng tới xây dựng hình ảnh và con người Tân Hồng. 

8. Thi đua đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, 

nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh; đẩy mạnh thực hiện công tác đưa người lao 

động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; tăng cường các chính sách, giải 

pháp tạo việc làm mới cho người lao động sau giai đoạn hậu Covid-19. 

9. Thi đua xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân ở khu 

dân cư phát huy hiệu quả và nhân rộng mô hình “Tổ nhân dân tự quản” ở địa bàn dân cư. 
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10. Thi đua nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. 

11. Thi đua thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề năm 2022: 

- “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; 

- “Xây dựng nhà vệ sinh Xanh – Sạch – Đẹp – Thân thiện”. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người 

đứng cơ quan, đơn vị về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước và công tác 

khen thưởng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

2. Rà soát, ban hành bổ sung các quy chế, quy định về thi đua, khen thưởng phù 

hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm, tình hình của từng cơ quan, đơn vị; 

thường xuyên kiểm tra, giám sát để có lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. 

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ 

đạo tổ chức các phong trào thi đua và bình xét khen thưởng, cần có nhiều biện pháp nắm 

bắt thông tin dư luận trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng. Phát hiện kịp 

thời các nhân tố điển hình, mô hình mới và bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong 

cơ quan, đơn vị. 

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng, xây dựng kế hoạch công tác của Hội đồng năm 2022, phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho từng thành viên Hội đồng phụ trách từng lĩnh vực để đôn đốc, kiểm tra, giám sát 

phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

5. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức, nghiệp vụ cho 

đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác khen thưởng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc 

thực hiện kế hoạch phát động thi đua, giải quyết kịp thời các khiếu nại về thi đua, khen 

thưởng. 

6. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể để phát động các phong 

trào thi đua phù hợp, thiết thực và hiệu quả, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ 

tiêu kế hoạch của cơ quan, đơn vị. 

7. Thi đua thực hiện tốt ký kết giao ước thi đua, đồng thời tổ chức sơ kết, tổng 

kết phong trào thi đua. Việc bình chọn các danh hiệu, hình thức thi đua phải thực sự chính 

xác, đúng thành tích, đúng đối tượng; những nhân tố mới phải thật sự nổi trội trong các 

phong trào thi đua yêu nước. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hiệu trưởng: 
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- Ban hành Kế hoạch, triển khai tổ chức Phong trào thi đua trong đơn vị; 

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Phong trào thi đua của đơn vị;  

- Thẩm định hồ sơ, đề xuất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và Xét công nhận 

sáng kiến huyện trình UBND huyện khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu 

biểu xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào thi đua. 

- Thực hiện tốt công tác truyền thông, giới thiệu  các cá nhân có thành tích tiêu 

biểu, xuất sắc đề nghị   khen thưởng cấp Tỉnh. 

2. Phó hiệu trưởng 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong đơn vị;  

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Phong trào thi đua của các cá nhân; 

- Truyên truyền, vận động CBQL, GV, NV tích cực hưởng ứng và tham gia 

thực hiện các phong trào thi đua do cấp trên phát động đạt hiệu quả thiết thực; giám sát 

việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng; phát hiện và nhân rộng điển hình tiên 

tiến.  

- Xét, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc 

trong việc thực hiện Phong trào thi đua về Phòng GD&ĐT công bằng, chính xác theo quy 

định. 

Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của 

Trường Mẫu giáo Tân Công Chí ./. 

 

 Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT ( b.c); 

- BGH ( c.đ); 

- CBGV-CNV ( t.h) 

- Lưu VT, Hà.  

HIỆU TRƯỞNG 

  

 

 

Nguyễn Thị Lệ 
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