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KẾ HOẠCH
Công tác thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016
Năm học 2015-2016, năm học tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày
14/5/20111 của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội
nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Trường THCS Huỳnh Bá Chánh tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh
phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thực hiện những nhiệm vụ và những giải
pháp nhằm đổi mới và phát triển giáo dục và đào tạo; nhà trường tập trung thực
hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo.
2. Thực hiện kế hoạch, chương trình giáo dục.
3. Rà soát sắp xếp mạng lưới trường lớp.
4. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
5. Đổi mới cơ ché tài chính giáo dục và tăng nguồn đàu tư.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Phát huy kết quả công tác thi đua, khen thưởng của năm học 2014-2015, Hội
đồng Thi đua, Khen thưởng trường THCS Huỳnh Bá Chánh xây dựng kế hoạch
công tác thi đua, khen thưởng của năm học 2015-2016 như sau:
1. Thực hiện tốt chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về
tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua số 39/2013/QH13 về
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số
65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 về quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi 2013;
Thông tư số 07/2014/TT-BNV, ngày 29/8/2014 của Bộ nội vụ và các văn bản của
các cấp quy định và hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng.
2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm; có sức lan tỏa,
quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, góp phần thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ năm học 2015-2016.
3. Nâng cao công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; kịp thời
động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện
nhiệm vụ năm học.
4. Các phong trào thi đua được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức;
công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, công bằng, dân chủ; chú trọng khen
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thưởng những tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp; quan tâm những tập thể, cá
nhân có thành tích đột xuất để động viên, khen thưởng kịp thời.
II. NỘI DUNG
1. Gắn thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của nhà
trường; coi trọng chất lượng và hiệu quả
Thi đua là nâng cao chất lượng dạy và học, hiệu quả GD&ĐT; gắn thi đua
với việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy-học, cải tiến lề lối làm việc; lấy mục
tiêu, nội dung, kế hoạch của đơn vị làm mục tiêu, nội dung thi đua; lấy kế hoạch
năm học và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học làm cơ sở đánh giá sơ kết, tổng
kết, xếp loại và bình chọn danh hiệu thi đua của các cá nhân, đơn vị.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, xây dựng và nhân điển
hình tiến tiến
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhằm khơi dậy mọi
tiềm năng, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, lòng tự trọng trong cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh để mọi người tự giác, tự nguyện tham gia phong trào
thi đua và coi đây là quá trình phấn đấu để tự hoàn thiện mình;
Coi trọng những sáng tạo của CB-GV-NV; kịp thời phát hiện bồi dưỡng
những nhân tố mới và tổ chức học tập; biểu dương những tấm gương tiêu biểu,
nhân rộng các điển hình, đồng thời nâng cao trách nhiệm của CBQL trường học.
3. Bảo đảm thực hiện các nguyên tắc cơ bản trong chỉ đạo thi đua
Tự nguyện, tự giác, dân chủ, công khai, minh bạch và công bằng. Đặc biệt
phát huy dân chủ, chống tư tưởng thân quen, ê kíp trong thi đua, bình chọn các
danh hiệu.
Mọi tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua,
xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét,
công nhận các danh hiệu thi đua. Khi xem xét, đánh giá thi đua phải bảo đảm dân
chủ, công khai, rõ ràng và chính xác theo luật qui định.
Trong chỉ đạo thi đua phải có so sánh, đánh giá mức độ hoàn thành công tác,
đồng thời căn cứ vào điểm xuất phát, vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân, đơn vị.
Kết hợp chặt chẽ giữa động viên tinh thần và khuyến khích vật chất.
III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1. Chia mốc thời gian thi đua thành 3 đợt
- Từ 01/8/2015 đến ngày 20/11/2015: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày
Quốc khánh 2-9; chào mừng năm học mới.
- Từ ngày 21/11/2015 đến 03/02/2016: Thi đua lập thành tích chào mừng
ngày thành lập Đảng CSVN.
- Từ ngày 04/02/2016 đến 31/5/2016: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày
sinh Bác Hồ kính yêu và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.
2. Kế hoạch cụ thể
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- Tổ chức thi lại và xét tuyển lên lớp đối với học sinh trong
diện thi lại.
- Tuyển sinh theo tuyến được giao, đảm bảo các yêu cầu theo
điều lệ cấp học và văn bản hướng dẫn của các cấp. Tổ chức tựu
trường và dạy học đúng biên chế năm học.
- Lập hồ sơ tuyển sinh theo quy định.
- Rà soát danh sách học sinh hoàn thành chương trình tiểu
học trên địa bàn, nắm chắc danh sách học sinh không tuyển được.
Tổ chực vận động học sinh ra lớp.
- Tham gia tập huấn và triển khai các chuyên đề về công tác
chuyên môn của từng bậc học.
- Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 70 năm Cách Mạng tháng Tám
và Quốc Khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(2/9/1945 – 2/9/2015); tổ chức lễ khai giảng năm học mới đúng
văn bản hướng dẫn; tạo tâm thế phấn khởi cho CBGV và học
sinh bước vào năm học mới.
- Tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức, Hội nghị Công
đoàn cơ sở.
- Triển khai và thực hiện đăng ký thi đua đầu năm.
- Tổ chức phân loại học lực của học sinh trong lớp ngay từ
đầu năm học để có kế hoạch phụ đạo, kèm cặp những học sinh
yếu, giúp các em đạt trình độ qui định, tiếp thu được chương
trình học tập.
- Thực hiện các khoản thu đầu năm đúng hướng dẫn. Làm tốt
công tác XMC-PCGD.
- Tổ chức tuyên truyền và thực hiện tốt Tháng ATGT.
- Ra QĐ thành lập HĐTĐ-KT.
- Ra QĐ thành lập Ban hỗ trợ viết và áp dụng SKKN.
- Phát động thi đua năm học 2015-2016.
- Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư cuối cùng
cho ngành Giáo dục (15/10); 85 năm Ngày thành lập Hội Liên
Hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2015).
- Tổ chức các phong trào dạy và học thiết thực nhằm chào
mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức
Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Tuyên dương khen
thưởng phong trào thi đua năm học 2014-2015.
Triển khai, thực hiện dạy học theo chương trình “Tiếp sức
đến trường”.
- Tiến hành triển khai và thực hiện viết sáng kiến kinh
nghiệm, thiết kế bài giảng Elearning, sản phẩm phẩm khoa học
kỹ thuật.
- Triển khai thực hiện thi giáo viên chủ nhiệm giỏi quận, giáo
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viên dạy giỏi cấp trường.
- Tổ chức các Hội thi, kỳ thi dành cho học sinh.
- Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua, báo cáo tổng hợp các
danh hiệu thi đua về phòng Giáo dục.
- Tổ chức Lễ Kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và
Tuyên dương khen thưởng phong trào thi đua năm học 2014Tháng 2015.
- Kiểm tra công tác quản lý của các tổ chuyên môn, các hoạt
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động chuyên môn, công tác thi đua và các chuyên đề.
- Sơ kết thi đua đợt I. Triển khai kế hoạch thi đua đợt II.
- Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân
đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2015) và Ngày Hội
Quốc phòng toàn dân; tổ chức sinh hoạt chủ điểm “Ngày thế giới
phòng chống AIDS và Ngày Dân số Việt Nam”.
- Thực hiện An toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch.
- Tiến hành chấm chọn sáng kiến kinh nghiệm theo đúng qui
Tháng
trình, đảm bảo chất lượng trước khi nộp về phòng GD&ĐT trước
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ngày 10/12/2015.
- Tổ chức kiểm tra cuối kỳ I nghiêm túc theo sự hướng dẫn
của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức công tác kiểm tra việc xây dựng cơ quan văn hoá
năm 2015.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Học sinh - Sinh viên
(09/01); kỉ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Tháng
Nam (03/02/1930-03/02/2016).
1 và
- Tham gia thi giáo viên giỏi cấp quận.
2/2015
- Kiểm tra công tác quản lý của các tổ chuyên môn, các hoạt
động chuyên môn, công tác thi đua và các chuyên đề.
- Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ
(8/3/1910 – 8/3/2016) và Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng; kỷ
Tháng niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (
26/3/1931 – 29/3/2016); kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng thành
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phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2016).
- Tổ chức các Hội thi, kỳ thi dành cho học sinh.
- Tổ chức các Hội thi, kỳ thi dành cho học sinh.
Tháng
- Tổ chức đánh giá thực chất công tác thi đua năm học 20154
2016, chuẩn bị hồ sơ đón đoàn kiểm tra cấp trên.
- Tổ chức và thực hiện xét tốt nghiệp THCS đối với học sinh
Tháng
5 đến lớp 9. tổ chức Bế giảng năm học.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh; thực hiện đánh giá
tháng
7/2015 chất lượng học sinh đúng thực chất; kiên quyết không cho lên lớp
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những học sinh không đạt chuẩn kiến thức.
- Tổ chức ôn tập học sinh cuối cấp, thực hiện tốt công tác
tuyển sinh lớp 10.
- Tổ chức xét chọn các danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể
năm học 2015-2016 đúng thành tích.
- Thực hiện an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng
chống dịch bệnh trong hè; công tác quần chúng bảo vệ Tổ quốc
năm 2016, giữ gìn trật tự, trị an trong đơn vị trường học; tiết
kiệm điện.
- Phụ đạo học sinh yếu trong hè.
Trên đây là Kế hoạch thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016 đề nghị các
tập thể, cá nhân CB-GV-NV căn cứ, cụ thể hóa kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ
được giao nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác dạy học góp phần thắng lợi nhiệm
vụ năm học của trường./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- CB, GV, NV;
- Lưu: VT, TĐ.

HIỆU TRƯỞNG

Đặng Phước Trường
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