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KẾ HOẠCH
Tổ chức Cụm thi đua số 1 năm học 2019-2020
Căn cứ Công văn số 5350/BGDĐT-TĐKT ngày 25 tháng 11 năm 2019 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua
cụm các sở giáo dục và đào tạo từ năm học 2019-2020,
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ - Cụm trưởng xây dựng Kế
hoạch tổ chức Cụm thi đua số 1 các sở giáo dục và đào tạo thành phố trực thuộc
trung ương cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2018-2019, đồng thời tiếp
tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phong trào thi đua “Đổi mới,
sáng tạo trong dạy và học” trong ngành giáo dục và đào tạo .
2. Yêu cầu

- Mỗi đơn vị phải chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua
một cách thiết thực phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế, góp phần hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị.
- Tổ chức các đợt thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, chuyên đề; thực
hiện việc sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời. Thường xuyên theo dõi, kiểm
tra, đôn đốc việc thực hiện tuyên truyền các chủ trương, chính sách về công tác thi
đua khen thưởng, bồi dưỡng, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến, gương người
tốt, việc tốt.
II. NỘI DUNG

1. Quý IV năm 2019
- Dự thảo kế hoạch; qui chế hoạt động Cụm thi đua số 1 năm 2020 (Sở Giáo
dục và Đào tạo Cần Thơ thực hiện trước ngày 16 tháng 12 năm 2019).
- Góp ý dự thảo kế hoạch; qui chế hoạt động Cụm thi đua số 1 năm 2020
(các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 thực hiện trước ngày 27 tháng 12 năm 2019).
- Đăng ký thi đua (các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 thực hiện trước ngày
27 tháng 12 năm 2019).
2. Quý I năm 2020
- Đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện phong trào thi đua; giới thiệu các
mô hình mới, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của các đơn vị trong

Cụm (các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 thực hiện trước ngày 15 tháng 01 năm
2020).
- Dự thảo ký kết giao ước thi đua giữa các sở giáo dục và đào tạo thành phố
trực thuộc trung ương (Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ thực hiện trước ngày 15
tháng 01 năm 2020).
- Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 (thực hiện trước
ngày 15 tháng 02 năm 2020 do Cụm trưởng, Cụm phó chủ trì tại Hà Nội).
3. Quý II năm 2020
- Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua (các đơn vị trong Cụm thi
đua số 1 thực hiện trước ngày 05 tháng 06 năm 2020).
- Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Cụm thi đua số 1 trong
năm học 2019-2020 và bàn biện pháp triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 (Sở
Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ thực hiện).
- Tổng hợp kết quả chấm điểm thi đua các đơn vị trong Cụm thi đua số 1(Sở
Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ thực hiện).
- Tổng hợp các mô hình mới, các điển hình tiêu biểu và cách làm hay của
các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện tổng
hợp trước ngày 5 tháng 06 năm 2020).
4. Quý III năm 2020
- Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 (do Cụm trưởng, Cụm phó
chủ trì thực hiện trước ngày 05 tháng 7 năm 2020 tại Cần Thơ).
- Bầu Cụm trưởng, Cụm phó mới cho năm học 2020-2021 (do Cụm trưởng,
Cụm phó chủ trì).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 có trách nhiệm thực hiện quán triệt nội
dung của Kế hoạch nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng
mắc, đề nghị các đơn vị trong Cụm phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo – Cụm
trưởng để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp qua số điện thoại liên
lạc 02923 830451. Địa chỉ email: vanphong.socantho@moet.edu.vn./.
Nơi nhận:
- Vụ TĐKT (để báo cáo);
- Ban TĐKT TP (để biết);
- Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1;
- Lưu: VT.
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