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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TOẢN 

 

Số: 36/KH-TTQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ea Kar, ngày 22 tháng  05 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Trường THPT Trần Quốc Toản, 

tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ XI 

và của ngành Giáo dục năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-SGDĐT ngày 06/11/2019 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Đăk Lắk về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại 

hội Thi đua yêu nước của tỉnh lần thứ XI và của ngành Giáo dục năm 2020 gắn 

với việc triển khai thực hiện kế hoạch số 126-KH/TU, ngày 31/7/2019 của Ban 

thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 

80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 – 23/11/2020) và 45 năm 

Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 – 10/3/2020),  

Trường THPT Trần Quốc Toản xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị điển 

hình tiên tiến cấp trường với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Tổng kết đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong 

trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” của nhà trường nói riêng trong giai 

đoạn 2015-2020 nhằm khẳng định những thành quả tích cực đạt được, chỉ ra những 

tồn tại yếu kém cần khắc phục và đề ra những giải pháp đổi mới công tác thi đua 

khen thưởng trong thời gian tới. 

- Ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đơn 

vị Giai đoạn 2015-2020, nhằm khơi dậy và tạo động lực phấn đấu thi đua thực hiện 

thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, kế hoạch chương trình của Đảng ủy, chính quyền  

trong giai đoạn 2021-2025 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW 

của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo cũng như Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi 

mới công tác thi đua, khen thưởng. 

- Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp trường đảm bảo trang trọng, thiết 

thực, tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC 
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1. Nội dung 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, tuyên truyền biểu 

dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tạo không khí sôi nổi, chào 

mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2019-2020, chào mừng đại hội Đảng bộ các 

cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 

và Đại hội Thi đua yêu nước các cấp trong năm 2020. 

- Phát động các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ 

trọng tâm năm học 2020-2021. Tập trung phối hợp triển khai có hiệu quả các phong 

trào thi đua: “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; “Cả nước chung tay vì người 

nghèo”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Đền 

ơn đáp nghĩa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Phong trào thi đua 

thực hiện văn hóa công sở”,… Đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá 

nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua. 

- Chú trọng việc phát hiện các điển hình tiên tiến và nhân tố mới thực sự tiêu 

biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, được quần chúng tập thể suy tôn, để 

biểu dương, tôn vinh kịp thời và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng 

đáng; đồng thời, thường xuyên có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên 

tiến, tiêu biểu được lan tỏa thực sự hiệu quả trong cuộc sống. 

- Tổng kết hoạt động thi đua yêu nước của nhà trường giai đoạn 2015-2020, 

đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. 

2. Hình thức và thời gian tổ chức 

- Hình thức tổ chức: Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. 

- Thời gian: Một buổi vào chiều thứ 5, ngày 28/05/2020. 

- Thành phần: Cán bộ, viên chức trong nhà trường. 

3. Chương trình Hội nghị 

- Chào cờ. 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc. 

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm (2015-

2020), phương hướng nhiệm vụ trong 5 năm (2020-2025). 

- Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến. 

- Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. 

- Tổng kết và bế mạc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Chủ tịch và phó chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng nhà 

trường xây dựng kế hoạch tổ chức và chuẩn bị các văn bản phục vụ tổ chức Hội 

nghị. 

2. Mỗi tổ chuyên môn, tổ văn phòng chọn cử giới thiệu điển hình tiên tiến gửi 

về thường trực Hội đồng thi đua nhà trường vào sáng ngày 28/05/2020 (có danh 

sách trích ngang kèm theo báo cáo tóm tắt thành tích). 

3. Hội đồng thi đua nhà trường sẽ chọn 04 cá nhân và 02 tập thể để đề nghị 

khen cấp Trường và cấp Sở. 

 

Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT (bc); 

- Tổ CM, VP; 

- Lưu VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Quốc Thanh 

 

 

  

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 
 


