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SỞ GDĐT KIÊN GIANG 

TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT 
 

Số: 42/KH-THPT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hòn Đất, ngày 26 tháng 9 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động thi đua chuyên đề “Duy trì và nâng cao chất lượng kỳ thi Tốt 

nghiệp THPT năm 2021” 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2127/KH-SGDĐT ngày 18/9/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Kiên Giang về việc tổ chức thi đua chuyên đề “Duy trì và nâng cao chất 

lượng kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021”; 

Trường THPT Hòn Đất xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua 

chuyên đề “Duy trì và nâng cao chất lượng kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021”, 

gồm những nội dung chủ yếu như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của ngành Giáo 

dục. 

Lập thành tích chào mừng: Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ 

VII; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Đại hội Đảng các cấp và kỉ 

niệm các ngày lễ lớn trong năm học 2020-2021. 

Thông qua phong trào thi đua tiếp tục đối mới và nâng cao chất lượng công tác 

khen thưởng, qua đó kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. 

2. Yêu cầu 

Phong trào thi đua phải được phát động liên tục, sâu rộng, thu hút cán bộ, công 

chức, viên chức trong đơn vị tham gia, tạo ra động lực mới vượi qua khó khăn, 

thách thức phần đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được 

giao. 

Gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen 

thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; thực hiện đúng 

quy trình, nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm khen thưởng kịp thời, thực 

chất, chính xác, dân chủ, công khai. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

1. Nội dung thi đua 

“Duy trì và nâng cao chất lượng kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021” 

2. Đối tượng thi đua 

Công chức, viên chức và nhân viên trong đơn vị. 

3. Thời gian thi đua 

Năm học 2020-2021 



2 
 

III. TÔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nhà trường phối hợp với Hội đồng TĐ-KT xây dựng kế hoạch và phát động 

các phong trào thi đua đến toàn thể công chức, viên chức và nhân viên trong đơn 

vị. 

2. Giao bộ phận kế toán chuẩn bị kinh phí để khen thưởng kịp thời cho các cá 

nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. 
 
Nơi nhận: 
- BCU, BGH; 

- Hội đồng TĐ-KT nhà trường; 

- Toàn thể CC, VC, NV đơn vị; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Đã kí 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Ánh 

 


