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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên  Công đoàn, cán bộ,  

nhà giáo và người lao động năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-CĐN ngày 29/01/2021 của Công đoàn Giáo 

dục Việt Nam về phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, 

người lao động và công đoàn giáo dục các cấp năm 2021; căn cứ Chương trình công 

tác năm học 2020 - 2021 của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, 

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế 

hoạch phát động phong trào thi đua trong đoàn viên Công đoàn, cán bộ, nhà giáo và 

người lao động (CBNGNLĐ) năm 2021 với nội dung chủ yếu sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Phát động phong trào thi đua đến CĐCS và đội ngũ đoàn viên, CBNGNLĐ 

toàn Ngành tích cực lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII, chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập CĐGD Việt Nam (22/7/1951 - 

22/7/2021), 44 năm ngày thành lập Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí 

Minh (6/4/1977 – 6/4/2021) và những sự kiện quan trọng của đất nước, của tổ chức 

Công đoàn Việt Nam trong năm 2021. 

- Động viên, khích lệ đoàn viên, CBNGNLĐ phát huy những kết quả đạt được 

thi đua dạy tốt, học tốt; lao động giỏi, lao động sáng tạo, tích cực nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công nghệ; đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy, công tác 

và hoạt động công đoàn, phấn đấu hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao, góp 

phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước 

trong CBNGNLĐ; gắn phong trào thi đua với việc đưa Nghị quyết của Đảng vào 

cuộc sống và nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của đoàn viên, CBNGNLĐ. 

- Kịp thời phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các cách làm hay, các gương điển hình 

tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo sự lan tỏa 

trong đơn vị, địa phương và toàn Ngành. 

2. Yêu cầu: 

- Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận 
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động phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị, cơ sở; tiếp tục đổi mới công tác thi 

đua khen thường, chú trọng khen thưởng người lao động, nhà giáo trực tiếp lao 

động, giảng dạy. 

- Việc tổ chức phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô 

trương, hình thức và bệnh thành tích. 

II.  NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Chủ đề thi đua: 

Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa Nghị quyết của 

Đảng vào cuộc sống; Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập 

Công đoàn Giáo dục Việt Nam và 44 năm ngày thành lập Công đoàn ngành Giáo 

dục Thành phố Hồ Chí Minh (6/4/1977 – 6/4/2021). 

2. Nội dung: 

 2.1. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động 

trong toàn Ngành: phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt”, “Lao động giỏi, Lao động 

sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao công nghệ”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà''. “Xanh - Sạch - Đẹp”. Đảm bảo 

an toàn vệ sinh lao động’', “Đổi mới, sáng tạo. hiệu quả trong hoạt động của tổ chức 

Công đoàn”; cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, 

“Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hỗ trợ giáo dục 

miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói 

không với tiêu cực” gắn với chủ đề hoạt động năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội 

nữ cán bộ công đoàn cơ sở”. 

 2.2. Tổ chức động viên, tạo điều kiện để CBNGNLĐ trong các đơn vị, cơ 

sở chia sẻ, hỗ trợ nhau đưa ra các giải pháp tốt nhất thực hiện các nhiệm vụ được 

giao trong quá trình đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo 

dục phổ thông. Trong đó tập trung thành lập, duy trì và phát huy tính hiệu quả của 

các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển”; Động viên mỗi CBNGNLĐ chủ động 

thay đổi để nâng cao hiệu quả công việc với phương châm: “Mỗi giờ lên lớp có một 

đổi mới trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”; 

Ứng phó kịp thời với các tác động của dịch bệnh, thiên tai theo chủ trương: “Dừng 

đến trường nhưng không dừng học”; Hồ trợ CBNGNLĐ trong quá trình phấn đấu 

đáp ứng yêu cầu đặt ra ở mức độ ngày càng cao theo các quy định chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các nhà trường. 

 2.3. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ. Hỗ 

trợ, giúp đỡ tạo điều kiện để CBNGNLĐ được học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng, 

nghề nghiệp; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng 

viên, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục. 
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 2.4. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở, 

trường học tạo không khí thi đua sôi nổi; huy động các nguồn lực, đẩy mạnh các 

hoạt động xã hội của CĐGD các cấp nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần 

cho CBNGNLĐ; kịp thời quan tâm, hỗ trợ các trường hợp đoàn viên, CBNGNLĐ 

bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh. 

 2.5. Tích cực tham gia các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát 

động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người 

nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát 

triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. 

  2.6. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp có những giải pháp cụ thể để tổ 

chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 

của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và công tác thi đua, khen thưởng 

trong đoàn viên, CBNGNLĐ giai đoạn 2020 - 2025. Động viên khích lệ đội ngũ 

CBNGNLĐ hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, xây dựng hình 

ảnh nhà giáo tâm huyết, mẫu mực, nhà giáo của năm 2021. 

 2.7. Tích cực triển khai và tổ chức hiệu quả các hoạt động chào mừng kỷ 

niệm 70 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam theo chỉ đạo của Công đoàn 

Giáo dục Việt Nam và 44 năm ngày thành lập Công đoàn ngành Giáo dục Thành 

phố Hồ Chí Minh (6/4/1977 - 6/4/2021). 

III. TỐ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phong trào thi đua đưọc tổ chức thành 02 đợt: 

Đọt 1 (Từ tháng 01/2021 đến tháng 6/2021): Với chủ đề chào mừng Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Công đoàn 

Giáo dục Việt Nam (22/7/1951 - 22/7/2021), và 44 năm ngày thành lập Công đoàn 

ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (6/4/1977 - 6/4/2021) gắn với tổng kết 

năm học 2020 - 2021. 

Đợt 2 (Từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021): Với chủ đề chào mừng kỷ niệm 

39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021) gắn với sơ kết học kỳ 

I năm học 2021 - 2022. 

2. Trách nhiệm của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố: 

- Chỉ đạo CĐCS các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động, triển khai 

thực hiện các phong trào thi đua theo kế hoạch của Công đoàn ngành Giáo dục 

Thành phố. 

- Tổ chức các hoạt động “Lao động sáng tạo” và triển khai hoạt động thi đua 

của Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm học 2020 - 2021. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện của CĐCS các cấp và 

tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển 
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khai thực hiện phong trào thi đua theo từng đợt. 

3. Trách nhiệm của Công đoàn cơ sở: 

Căn cứ điều kiện thực tiễn, Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện, đồng thời tuyên truyền, vận động CBNGNLĐ tích cực hưởng ứng 

các phong trào thi đua, cuộc vận động, đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy 

và công tác, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đội ngũ CBNGNLĐ toàn Ngành. 

- Sau mỗi đợt thi đua công đoàn các đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết phong 

trào thi đua, đồng thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu 

biểu, gương người tốt, việc tốt, gương sáng nhà giáo; tuyên truyền, nhân rộng điển 

hình tiên tiến; tổng hợp báo cáo và đề xuất Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố 

khen thưởng. 

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố đề nghị các đơn vị 

nghiên cứu, triển khai nghiêm túc và báo cáo kết quả về Công đoàn ngành Giáo dục 

Thành phố cùng với báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ảnh về Ban Chính 

sách - Pháp luật, điện thoại: 02838299667 hoặc đ/c Lưu Thiên Đức:0903.308.308. 

 

 
Nơi nhận:     

- Ban TV.CĐGD Việt Nam “để b/c” 

- UV.BCH,UBKT,BNC.CĐGD TP “để biết” 

- CĐCS “để t/h”; 

- Lưu VP.CĐGDTP                                                                                                                                                         

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 CHỦ TỊCH 

 

(đã ký và đóng dấu) 

 

 

                   Nguyễn Thị Gái 
  

 


