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KẾ HOẠCH 
Thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 711/KH-SGDĐT ngày 10/4/2020 của Sở GDĐT Kiên 

Giang về thông tin tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.  

Trường THPT Hòn Đất xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về công 

tác thi đua, khen thưởng năm 2020 như sau: 

 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

  1. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động trong đơn vị về ý nghĩa tầrn quan trọng của công tác thi dua, khen 

thưởng trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, từ đó tích cực hưởng ứng và 

tham gia các phong trào thi đua yêu nước phấn đầu hoàn thành vượt mức các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn 

vị năm 2020. 

  2. Thông qua các hình thức khác nhau để kịp thời tuyên truyền, động viên 

tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị; kịp thời 

biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của đơn vị, chủ 

trương gắn kết các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong tác Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2020, thực hiện Nghị quyết TW 4, 

khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến” và 

“Tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 

  3. Công tác thông tin, tuyên truyền phải đảm bảo truyền tải kịp thời các nội 

dung trọng tâm năm 2020, hình thức phải đa dạng, phù hợp với từng đối tượng và 

phải huy động nhiều lực lượng tham gia; công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức. 

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN 

  1. Nội dung thông tin, tuyên truyền 

- Tuyên truyền về tư trưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ 

trưởng, đường lối của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước về công tác thi 

đua, khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước, tập trung các nội dung: Chỉ 

thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác 

TĐKT; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 

18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 

năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 

Đảng; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua do Thủ 

tướng phát động gồm: Phong trào thi đua thực hiện “Cả nước chung sức xây 



dựng nông thôn mới”. phong trào thi đua thực hiện “Chung tay vì người nghèo, 

không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội 

nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua 

thực hiện văn hóa công sở”; phong trào thi đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát 

động “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động dạy và học” giai đoạn 2016-2020 và các 

kế hoạch phát động thực hiện của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Thông tin, tuyên truyền, biểu dương các mô hình mới hiệu quả, các điển 

hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước; gương người 

tốt việc tốt trong ngành bằng nhiều hình thức (hội nghị, hội thảo, gặp gỡ, giao 

lưu…), tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn đơn vị. Phát hiện và đấu tranh với 

những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc trong việc tổ chức phong trào thi đua và công 

tác khen thưởng. 

 - Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các cách làm mới, sáng tạo, thiết 

thực, hiệu quả trong việc đổi mới các tổ chức phong trào thi đua và công tác xét 

khen thưởng trong đơn vị. Tập trung cao điểm trước, trong và sau dịp tổ chức Hội 

nghị điển hình tiên tiến của đơn vị, của ngành và các sự kiện trọng đại của tỉnh và 

của đất nước. 

 2. Hình thức tuyên truyền 

- Trên các phương tiện thông tin, đại chúng: trang điện tử của đơn vị, zalo, 

mail… 

  - Thông qua hội nghị, hội thao, gặp gỡ, giao lưu những người tốt, việc tốt, 

các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. 

 III. KINH PHI 

Sử dụng kinh phí từ các nguồn hợp pháp để tổ chức công tác thông tin, 

tuyên truyền về thi đua, khen thưởng. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội đồng TĐ-KT đơn vị căn cứ tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế 

hoạch phù hợp để triển khai thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen 

thưởng có hiệu quả. 

  2. Các thành viên Hội đồng TĐ-KT của đơn vị được phân công có trách 

nhiệm đôn đốc việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về thi đua, khen 

thưởng năm 2020 

3. Cán bộ phụ trách công tác Thi dua-Khen thưởng của đơn vị cập nhật kịp 

thời acsc văn bản của Trung ương, Bộ GD ĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng TĐ-

KT ngành Giáo dục về công tác thi đua, khen thưởng và các mô hình, điển hình tiên 

tiến để cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền. 

  4. Bộ phận Tài chính đơn vị chuẩn bị kinh phí để thức hiện công tác thông 

tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng theo qui định của pháp luật. 

Trên đây là Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2020 của đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo đơn vị; 

- Thành viên HĐ TD-KT đơn vị; 

- CBCCVC đơn vị; 

- Lưu: VT. 
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(Đã kí) 

Nguyễn Thị Hồng Ánh 

 

 


