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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC 
 

 

 

Số: 86/KH-CĐGD     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026, lập thành tích chào mừng kỷ niệm  

110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021),  

kỷ niệm 45 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí 

Minh (02/7/1976 - 02/7/2021) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-LĐLĐ ngày 12/5/2021 của Liên đoàn Lao 

động Thành phố Hồ Chí Minh về phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác 

Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), 45 năm thành phố Sài Gòn 

- Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021);  

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua 

cao điểm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và lập thành tích chào mừng kỷ 

niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), 

45 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh 

(02/7/1976 - 02/7/2021) trong đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và người lao động toàn 

ngành với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Thông tin, tuyên truyền, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên, 

cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) tham gia cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp; nâng cao nhận thức về quyền, 

nghĩa vụ của công dân và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, CBNGNLĐ Ngành 

Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh; vận động cử tri là đoàn viên, CBNGNLĐ và 

gia đình đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất. 

2. Khơi dậy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh của đội ngũ đoàn viên, 

CBNGNLĐ Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện tốt cuộc bầu cử, 

đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm; lập thành tích 

chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 

05/6/2021), 45 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh 

(02/7/1976 - 02/7/2021). 

3. Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống  

thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 
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năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp Công đoàn Ngành Giáo dục; nhân rộng mô 

hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

4. Việc tổ chức đợt thi đua cao điểm phải được triển khai sâu rộng đến các 

cấp Công đoàn Ngành Giáo dục với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, 

bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, hoạt động của cơ quan, đơn vị, 

cơ sở giáo dục và gắn với các hoạt động của Tháng Công nhân, Tháng An toàn, vệ 

sinh lao động; các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Kịp thời biểu dương, 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ NỘI DUNG THI ĐUA: 

1.  Đợt thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: 

1.1. Đối tượng thi đua: 

- Tập thể: các cấp Công đoàn Ngành Giáo dục. 

- Cá nhân: cán bộ, đoàn viên Công đoàn, CBNGNLĐ Ngành Giáo dục Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

1.2. Thời gian thi đua: từ ngày 23 tháng 4 năm 2021 đến ngày 23 tháng 5 

năm 2021. 

1.3. Nội dung thi đua: 

- Các cấp Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thi đua 

tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho cán bộ, đoàn viên, CBNGNLĐ. Công đoàn các cấp 

nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đoàn viên, CBNGNLĐ trên địa bàn, chủ động 

phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn 

cho cuộc bầu cử, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi diễn biến gây phức 

tạp, mọi hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.  

- Cán bộ, đoàn viên, CBNGNLĐ thi đua thực hiện tốt quyền công dân; tích 

cực, tự giác, chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử, 

lựa chọn những người tiêu biểu, có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín bầu vào Quốc 

hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thi đua phấn đấu đạt tỷ lệ 

cử tri đi bầu cao, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại 

các điểm CBNGNLĐ tham gia bầu cử. 

- Cán bộ, đoàn viên, CBNGNLĐ phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, 

đồng hành cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động thực hiện 

mục tiêu kép, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid 19, vừa phát triển 

kinh tế. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, 

đăng ký các công trình, phần việc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 

XV và đại biểu HĐND các cấp, gắn với việc tổ chức thiết thực các hoạt động của 

Tháng Công nhân năm 2021; Chương trình “75 nghìn sáng kiến - vượt khó, phát 

triển” và đợt cao điểm 30 ngày để tăng tốc vượt mức xuất sắc chỉ tiêu Chương 
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trình, chào mừng ngày hội của toàn dân do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

phát động.  

2. Đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ 

ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), kỷ niệm 45 năm thành phố 

Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021) 

2.1. Đối tượng thi đua: 

- Tập thể: các cấp Công đoàn Ngành Giáo dục. 

- Cá nhân: cán bộ, đoàn viên Công đoàn, CBNGNLĐ Ngành Giáo dục Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

2.2. Thời gian thi đua: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 02 tháng 7 

năm 2021.  

2.3. Nội dung thi đua: 

1. Thực hiện tốt các bước chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2. Hoàn thành ban hành kế hoạch triển khai năm 2021 đối với các chương 

trình, đề án được Thành ủy thông qua trong 03 chương trình đột phá và 01 chương 

trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh 

lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ 

Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

3. Triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ Nghị định số 33/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành 

Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ 

chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Đẩy mạnh các nội dung thi đua gắn với thực hiện chủ đề năm của Thành 

phố Hồ Chí Minh “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu 

tư”; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao 

động năm 2021. 

5.Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 

2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân 

thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập 

nước”; Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, 

nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, mang lại hiệu quả trong phong trào 

“Xanh - Sạch - Đẹp - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” năm 2021. 

6. Vận động CBNGNLĐ thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 

25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường 

lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, 

CBNGNLĐ không xây dựng không phép, sai phép.  

III. KHEN THƯỞNG 

1.  Đợt thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 
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1.1. Đối tượng: 

-  Các đơn vị có cách làm hay, kết quả tốt trong công tác tuyên truyền bầu 

cử; trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến - vượt khó, phát triển” và đợt cao 

điểm tăng tốc vượt mức xuất sắc chỉ tiêu Chương trình để chào mừng ngày hội của 

toàn dân. 

- Các tác giả có sáng kiến xuất sắc tiêu biểu trong Chương trình “75 nghìn 

sáng kiến - vượt khó, phát triển” và đợt cao điểm tăng tốc vượt mức xuất sắc chỉ 

tiêu Chương trình để chào mừng ngày hội của toàn dân. 

1.2 Số lượng: 

- Khen thưởng Chương trình “75 nghìn sáng kiến - vượt khó, phát triển”:  

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét, lựa chọn những sáng 

kiến xuất sắc tiêu biểu trong chương trình để tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen 

thưởng vào tháng 6 năm 2021. 

1.3. Thời gian: Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Ban Chính sách Pháp luật 

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 31/5/2021 

1.4. Hồ sơ đề nghị gồm: Tờ trình, danh sách đề nghị, bảng tóm tắt thành 

tích 

2. Đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ 

ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), kỷ niệm 45 năm thành phố 

Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021) 

2.1. Đối tượng: 

- Tập thể: các cấp Công đoàn Ngành Giáo dục. 

- Cá nhân: cán bộ, đoàn viên Công đoàn, CBNGNLĐ Ngành Giáo dục Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

2.2 Số lượng: 

- Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố: đề xuất tối đa 01 tập thể, 01 cá 

nhân có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc đề nghị khen thưởng. 

- Công đoàn cơ sở trực thuộc: đề xuất tối đa 01 tập thể, 01 cá nhân có nhiều 

thành tích tiêu biểu, xuất sắc đề nghị khen thưởng. 

2.3. Tiêu chuẩn: 

2.3.1. Đối với tập thể: 

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. 

- Có phát động đợt thi đua cao điểm đến các đơn vị, CBNGNLĐ trực thuộc; 

có văn bản đăng ký thi đua, công trình thi đua gửi về Công đoàn ngành Giáo dục 

Thành phố (Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh).  

- Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai, thực hiện đạt và  

vượt mức các chỉ tiêu thi đua, hoàn thành đúng tiến độ thời gian đăng ký. 

- Có mô hình, giải pháp được áp dụng có hiệu quả trong thực hiện các  

nội dung thi đua. 
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2.3.2. Đối với cá nhân: 

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. 

- Có thực hiện đăng ký thi đua, công trình thi đua gửi về Công đoàn ngành 

Giáo dục Thành phố (Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh). 

- Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai, thực hiện đạt và  

vượt mức các chỉ tiêu thi đua, hoàn thành đúng tiến độ thời gian đăng ký. 

- Có mô hình, giải pháp được áp dụng có hiệu quả trong thực hiện các  

nội dung thi đua. 

2.4. Thời gian: Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Ban Chính sách Pháp luật 

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 01/7/2021 

2.5. Hồ sơ đề nghị gồm: Tờ trình, danh sách đề nghị, bảng tóm tắt thành 

tích 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở: 

- Xây dựng, triển khai kế hoạch Phát động phong trào thi đua cao điểm thực 

hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày 

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), kỷ niệm 45 năm thành 

phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 

02/7/2021). 

- Tham gia Chương trình kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động 

(01/5/1886 - 01/5/2021), khai mạc Tháng công nhân lần thứ 13 - năm 2021 gắn 

với phát động thi đua vào ngày 25 tháng 4 năm 2021 do liên đoàn Lao động Thành 

phố tổ chức. 

- Căn cứ vào điều kiện cụ thể của Ngành, chủ động phối hợp với chính 

quyền có kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua, đăng ký thực hiện các 

công trình thi đua với các mục tiêu cụ thể, thiết thực, phù hợp. 

- Chủ động phối hợp với các phương tiện thông tin, truyền thông của tổ 

chức Công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về những kết quả của 

các phong trào thi đua trong CBNGNLĐ và hoạt động Công đoàn. 

2- Công đoàn cơ sở: 

- Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương và cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo 

dục, chủ động phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động có kế hoạch tổ 

chức phát động phong trào thi đua, đăng ký thực hiện các công trình thi đua với 

các mục tiêu cụ thể, thiết thực, phù hợp với địa phương và cơ quan, đơn vị, cơ sở 

giáo dục. 

- Chủ động sử dụng với các phương tiện thông tin, truyền thông của tổ chức 

Công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về những kết quả của các 

phong trào thi đua trong CBNGNLĐ và hoạt động Công đoàn. 
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Trong quá trình thực hiện, các công đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức đánh 

giá tình hình thực hiện và tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 

các phong trào thi đua; phát hiện, xây dựng, bồi dư ng và nhân rộng các điển hình 

tiên tiến; tổ chức bình chọn gương điển hình tiêu biểu gửi danh sách về Công đoàn 

Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (qua Ban Chính sách Pháp luật) để kịp 

thời biểu dương, khen thưởng./. 

 
Nơi nhận :  

- TT, Ban CSPL LĐLĐ TP “để b/c”; 

- Đảng ủy, BGĐ Sở GD&ĐT “để b/c”; 

- Các CĐCS “để t/h”; 

- Lưu VP, CSPL.       

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

(đã ký tên, đóng dấu) 

  

 

Nguyễn Thị Gái 

 


