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KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến
ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ
Giai đoạn 2020 – 2025
Thực hiện Hƣớng dẫn số 194/HD-BTĐKT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của
Ban Thi đua - Khen thƣởng Trung ƣơng về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến
các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nƣớc thành phố Cần Thơ lần thứ V (20202025),
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch triển khai
với các nội dung cụ thể nhƣ sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổng kết kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nƣớc từ năm
2015 đến nay, đánh giá những mặt làm đƣợc và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần
khắc phục, đồng thời đề ra phƣơng hƣớng, nhiệm vụ biện pháp thực hiện nhằm
đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nƣớc trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, góp phần
làm cho công tác khen thƣởng đạt kết quả ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.
2. Biểu dƣơng thành quả chung của các phong trào thi đua yêu nƣớc, các tập
thể, cá nhân, các gƣơng điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong ngành giáo dục và đào
tạo. Tiếp tục khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của ngành theo tinh thần Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch phát triển ngành 5 năm tiếp
theo.
3. Qua Hội nghị lần này, tiếp tục khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ
chức phong trào thi đua và công tác khen thƣởng, kinh nghiệm về xây dựng và
nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi
đua và công tác khen thƣởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị
và các quy định của pháp luật về thi đua, khen thƣởng.
4. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết
kiệm và hiệu quả tránh phô trƣơng, hình thức.
II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN, SỐ LƢỢNG
1. Hình thức tổ chức: Hội nghị điển hình tiên tiến
2. Thời gian tổ chức: 1/2 ngày vào quý II năm 2020.
3. Thành phần, số lƣợng đại biểu

- Đại biểu khách mời; đại diện tập thể, cá nhân Nhà giáo Nhân dân, Nhà
giáo Ƣu tú, Chiến sĩ thi đua; gƣơng điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong
công tác, giảng dạy, học tập; gƣơng ngƣời tốt, việc tốt (do tập thể lãnh đạo cấp ủy,
chính quyền, đoàn thể của các đơn vị trực thuộc lựa chọn theo phân bổ của Sở);
chú ý lựa chọn cá nhân là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tâm huyết với nghề,
có tinh thần sáng tạo, vƣợt khó, đi đầu trong đổi mới quản lý giáo dục, phƣơng
pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hƣớng phát triển năng lực, phẩm chất
ngƣời học; có uy tín và ảnh hƣởng trong đơn vị, địa phƣơng, đƣợc xã hội, ngƣời
học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. Đặc biệt là nhà giáo trực tiếp nuôi dạy,
giảng dạy, ngƣời lao động trong các cơ sở giáo dục; các nhà giáo là nữ; nhà giáo
công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; các nhà giáo có
thành tích trong giáo dục đạo đức, bồi dƣỡng học sinh, sinh viên đạt các giải cao
trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; giúp đỡ học sinh yếu kém; gƣơng học sinh, sinh
viên nghèo vƣợt khó, dũng cảm; gƣơng học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc
trong học tập và rèn luyện đạo đức, …
- Số lƣợng: tối đa 200 đại biểu (70% là đại biểu điển hình tiên tiến, 30% là
đại biểu khách mời).
III. CHƢƠNG TRÌNH, NỘI DUNG HỘI NGHỊ
1. Chƣơng trình
- 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 thƣởng 5 năm qua,
phƣơng hƣớng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thƣởng 5 năm tới;
- Báo cáo tham luận, giao lƣu của các điển hình tiên tiến;
- Biểu dƣơng, tôn vinh các điển hình tiên tiến;
- Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025;
- Phát biểu hƣởng ứng phong trào thi đua;
- Thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội cấp trên;
- Tổng kết và bế mạc.
2. Một số hoạt động trƣớc và trong dịp tổ chức Hội nghị
- Đẩy mạnh tuyên truyền về tƣ tƣởng thi đua yêu nƣớc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc về thi
đua, khen thƣởng, những điển hình trong các phong trào thi đua yêu nƣớc, gƣơng
ngƣời tốt, việc tốt.
- Tổ chức đối thoại, gặp gỡ giữa lãnh đạo đơn vị với các điển hình tiên tiến về
dự Hội nghị.
- Giao lƣu các điển hình tiên tiến trên các phƣơng tiện truyền thông của đơn vị.
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- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền, cổ động chào mừng
Hội nghị.
3. Một số nội dung trọng tâm
3.1. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thƣởng 5 năm
qua, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thƣởng 5 năm tới. Bố cục và
nội dung chính của báo cáo gồm:
- Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng
+ Đánh giá kết quả đạt đƣợc của phong trào thi đua yêu nƣớc từ Hội nghị
điển hình tiên tiến lần trƣớc đến nay; nêu rõ các phong trào thi đua tiêu biểu và
đánh giá tác động, tính thiết thực, hiệu quả của phong trào thi đua góp phần vào
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh,
quốc phòng của đơn vị.
+ Kết quả công tác khen thƣởng, phân tích kết quả, chất lƣợng các hình thức
khen thƣởng, việc khen thƣởng cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, ngƣời lao
động, học sinh, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen
thƣởng.
+ Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tổ chức các phong trào thi đua
yêu nƣớc và công tác thi đua, khen thƣởng của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể
trong những năm qua.
+ Những tồn tại hạn chế chủ yếu, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.
- Phần phương hướng, nhiệm vụ:
+ Xác định phƣơng hƣớng, mục tiêu chung của phong trào thi đua và công tác
khen thƣởng 5 năm tới.
+ Những nội dung chủ yếu đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen
thƣởng góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh
tế - xã hội, cũng cố quốc phòng - an ninh.
+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thƣởng và các giải
pháp chủ yếu.
Yêu cầu chung của báo cáo là thông qua việc đánh giá kết quả các phong trào
thi đua yêu nƣớc để biểu dƣơng, tôn vinh các gƣơng điển hình tiên tiến, gƣơng ngƣời
tốt, việc tốt; phân tích đánh giá tác dụng của phong trào thi đua đối với việc thực hiện
nhiệm vụ chính trị; từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm chủ yếu trong công tác lãnh
đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thƣởng, đề ra giải pháp
đổi mới công tác thi đua, khen thƣởng trong thời gian tới.
3.2. Về báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến:
- Báo cáo điển hình phải đƣợc lựa chọn đảm bảo cơ cấu hợp lý; kết hợp giao
lƣu với các điển hình tiên tiến, có minh họa bằng hình ảnh, video clip, phóng sự (nếu
có điều kiện). Lƣu ý lựa chọn những tập thể, cá nhân có mô hình mới, sáng tạo trong
các lĩnh vực công tác, học tập, …
3

Số lƣợng báo cáo: Tùy thuộc vào thời gian Hội nghị; chú ý lựa chọn các báo
cáo thực sự điển hình, có sức thuyết phục, nêu gƣơng, giáo dục; bảo đảm tính đại diện
các lĩnh vực, các thành phần.
3.3. Tên của Hội nghị điển hình tiên tiến:
HỘI NGHỊ
ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIAI ĐOẠN 2020-2025
Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2020
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào kế hoạch này, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Các
đơn vị cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về tƣ tƣởng thi đua yêu nƣớc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng, những điển hình trong các phong trào thi đua
yêu nƣớc, gƣơng ngƣời tốt, việc tốt; tổ chức các hoạt động tôn vinh điển hình tiên
tiến gắn với các ngày lễ, kỷ niệm trong năm 2020.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1823/KH-SGDĐT ngày 12 tháng 7
năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành
tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT
giai đoạn 2015-2020, Đại hội Thi đua yêu nƣớc thành phố Cần Thơ lần thứ V, tiến
tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Thi đua yêu nƣớc toàn quốc lần
thứ X. Lựa chọn, bình xét tập thể, cá nhân gƣơng mẫu chấp hành tốt chủ trƣơng của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc (giai đoạn từ năm 2015 đến ngày 30 tháng
6 năm 2020) và trình đề nghị khen thƣởng gửi về Văn phòng Sở trƣớc ngày 10 tháng
4 năm 2020.
3. Giao các phòng: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung
học tham mƣu, lựa chọn báo cáo tham luận của tập thể, cá nhân tại Hội nghị điển
hình tiên tiến.
4. Giao Phòng Chính trị, tƣ tƣởng tham mƣu lựa chọn đại diện tập thể phát
biểu hƣởng ứng phong trào thi đua tại Hội nghị điển hình tiến tiến.
5. Giao đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó GIám đốc Sở, Phó Chủ tịch Hội
đồng Thi đua-Khen thƣởng Sở chỉ đạo dự thảo các văn bản có liên quan và chuẩn
bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến (hoàn thành các khâu chuẩn bị trước ngày
15 tháng 4 năm 2020).
6. Giao Chánh Văn phòng, Thƣờng trực Hội đồng Thi đua-Khen thƣởng
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này. Tham mƣu ban hành Báo
cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thƣởng 5 năm qua, phƣơng
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hƣớng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thƣởng 5 năm tới; dự thảo bài phát biểu
của lãnh đạo Sở phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trƣởng các đơn vị, các thành viên Hội
đồng Thi đua - Khen thƣởng Sở tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm nội dung Kế
hoạch này./.
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- Ban TĐKT TP.Cần Thơ;
- HĐ TĐKT Sở;
- Phòng GD&ĐT quận, huyện;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lƣu: VT.

GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo
dục và Đào tạo
thành phố Cần Thơ
Email:
sogddt@cantho.go
v.vn
Cơ quan: UBND
thành phố Cần Thơ

Trần Hồng Thắm
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