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KẾ HOẠCH
PHÁT ĐỘNG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC 2019 - 2020
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của nhà
trường, trường THCS Nhân Quyền xây dựng Kế hoạch phát động các phong trào
thi đua năm học 2019 - 2020 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Phát động phong trào thi đua nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước,
lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, giáo viên và học sinh, quyết
tâm phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Thông qua phong trào
thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ
giáo viên, nhân viên và học sinh, nâng cao hiệu quả các lĩnh vực công tác, thực
hiện hoàn thành xuất sắc mục tiêu nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.
2. Động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động và các em học sinh
hăng hái thi đua “Dạy tốt - Học tốt” , tích cực nghiên cứu khoa học, nâng cao
chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý vững
mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, lập thành tích thiết
thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XII.
3. Tiếp tục làm tốt việc triển khai thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW ngày
7/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen
thưởng. Phát hiện nhân tố mới, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ nhà giáo,
người lao động và các em học sinh, tạo bước chuyển biến mới nhận thức, nhằm
nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của ngành trong giai đoạn mới;
xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Triển khai sâu rộng các cuộc vận
động, các phong trào thi đua của Nhà nước, của tỉnh, của huyện và của ngành
giáo dục, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn
thể trong các đơn vị giáo dục.
II. NỘI DUNG THI ĐUA
1. Tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, tiếp tục phát huy những
thành tích đã đạt được, quán triệt sâu sắc nội dung phương hướng nhiệm vụ của
năm học. Tập trung thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào thi đua của ngành: “Mỗi
thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ - Kỷ
cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “An toàn giao thông” và “ Chung sức xây
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dựng nông thông mới”, xây dựng trường học dân chủ, thân thiện; xây dựng
trường học an toàn về an ninh trật tự. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng,
đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, ý thức công dân, phát huy
năng lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong giáo viên, học sinh; chú trọng bồi
dưỡng học sinh giỏi; phổ cập, giữ vững và nâng cao kết quả giáo dục đã đạt
được.
2. Tiếp tục tập trung phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và
cán bộ quản lý giáo dục, tích cực triển khai thực hiện quy hoạch phát triển đội
ngũ nhà giáo và CBQL đến năm 2020; bồi dưỡng thường xuyên giáo viên dạy
ngoại ngữ, nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp của đội ngũ theo yêu cầu chuẩn
nghề nghiệp giáo viên các cấp. Tăng cường chỉ đạo việc xây dựng mối quan hệ
lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong nhà trường thông qua việc tham gia
xây dựng quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở,
công khai của đơn vị, thực hiện tốt nghị quyết Hội nghị CBCC, VC, người lao
động, góp phần xây dựng đơn vị phát triển ổn định, bền vững. Tiếp tục củng cố,
xây dựng và tạo sự chuyển biến tích cực về rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo
đức nhà giáo, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; thực hành tiết kiệm, phòng
chống, tham những, lãng phí, tiêu cực, xây dựng chính quyền và các đoàn thể
chính trị vững mạnh.
3. Tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với
triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày
8/8/2014 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết của 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”, góp phần hoàn thành và hoàn
thành vượt mức các nhiệm vụ, mực tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
huyện đề ra. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng
và giới thiệu cho Đảng những quần chúng ưu tú để Đảng xem xét kết nạp đảng
viên mới.
4. Phối hợp Công đoàn tổ chức, động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo,
người lao động và các em học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể dục, thể thao trong đơn vị. Tăng cường các hoạt động chăm lo và tự chăm lo
đời sống vật chất và tinh thần, đền ơn đáp nghĩa cho nhà giáo, người lao động,
học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
5. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về thi
đua ái quốc, Tổ quốc thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng
tạo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mực tiêu giáo dục. Tắng cường
công tác tuyên truyền vận động, tạo sự thống nhất cao trong đội ngũ nhà giáo và
lao động nhằm nỗ lực vượt khó, hăng hái thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
năm học 2019 - 2020 góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội
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của huyện. Kịp thời phát hiện nhân tố mới, tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng
điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo,
người lao động và các em học sinh, góp phần thực hiện đổi mới công tác thi đua
khen thưởng của ngành trong giai đoạn mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp
thời và có tác dụng cao.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các đợt thi đua: Phong trào thi đua trong năm học 2019 - 2020 được
chia làm 4 đợt chính:
1. Đợt 1: Từ tháng 01/10/2019 đến 20/11/2019.
Trọng tâm đợt thi đua là thi đua lập thành tích chào mừng ngày Bác Hồ
gửi thư cho ngành giáo dục 15/10, kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 và
ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
1.1. Các chỉ tiêu chính
- Duy trì tốt sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học.
- Thực hiện tốt chương trình và kế hoạch dạy học theo khung chương
trình 37 tuần đã được Sở GD&ĐT Hải Dương quy định, Phòng GD&ĐT kiểm
tra, phê duyệt.
- Tổ chức bồi dưỡng các đội tuyển đá cầu, đội tuyển điền kinh, thi KHKT.
Tổ chức ôn tập cho học sinh dự thi HSG cấp huyện đạt kết quả tốt nhất, hoàn
thành chỉ tiêu học sinh giỏi đã đăng ký.
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra
đánh giá, động viên khuyến khích HS đạt kết quả cao trong các đợt khảo sát 3
môn Toán, Văn, Anh đầu năm.
- Coi trọng làm và sử dụng đồ dùng dạy học, không để tình trạng lên lớp
dạy chay, ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả.
- Không có học sinh vi phạm ý thức đạo đức trầm trọng, không bạo lực
trường học, làm tốt kỹ năng lối sống.
- Làm tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống tốt đẹp của
dân tộc.
- Tổ chức động viên GV tham gia thi GVG cấp trường đợt I và bồi dưỡng
GV dự thi GVG cấp huyện đạt kết quả cao.
1.2. Tổ chức sơ kết nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
1.3. Giải pháp thực hiện
- Nhà trường tổ chức phát động vào đầu năm học chung cho cả năm học.
- Giao cho Liên đội xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động xổ số học tập, thi
văn nghệ. Phối hợp với giáo viên Thể dục và GVCN tổ chức Hội khỏe Phù
Đổng cấp trường.
- Giao cho Hội đồng thi đua, theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổ chức phát
thưởng theo từng đợt nhỏ 15/10; 20/10; 20/11.
2. Đợt 2: Từ ngày 21/11/2019 đến 31/12/2019.
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Trọng tâm đợt thi đua là thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
2.1. Các chỉ tiêu chính
- Duy trì tốt sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học.
- Thực hiện tốt chương trình và kế hoạch dạy học theo khung chương
trình 37 tuần đã được Sở GD&ĐT Hải Dương quy định.
- Tổ chức bồi dưỡng đội tuyển điền kinh dự thi cấp huyện đạt kết quả tốt
nhất, hoàn thành chỉ tiêu học sinh giỏi đã đăng ký.
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra
đánh giá, động viên khuyến khích HS đạt kết quả cao trong các đợt khảo sát 3
môn Toán, Văn, Anh giữa kỳ I và cuối kỳ I.
- Coi trọng làm và sử dụng đồ dùng dạy học, không để tình trạng lên lớp
dạy chay, ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả.
- Không có học sinh vi phạm ý thức đạo đức trầm trọng, không bạo lực
trường học, làm tốt kỹ năng lối sống.
- Làm tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống tốt đẹp của
dân tộc.
2.2. Tổ chức sơ kết nhân dịp Sơ kết HKI.
2.3. Giải pháp thực hiện
- Nhà trường tổ chức phát động thi đua.
- Giao cho Liên đội xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động xổ số học tập,
thi văn nghệ, điền kinh theo các đợt nhỏ.
- Giao cho Hội đồng thi đua, theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổ chức phát
thưởng theo từng đợt nhỏ; Sơ kết HKI.
3. Đợt 3: Từ ngày 04/01/2020 đến 26/3/2020.
Trọng tâm đợt thi đua là thi đua lập thành tích chào mừng Đảng, mừng
xuân Canh Tí, chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và ngày thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh 26/3.
3.1. Các chỉ tiêu chính
- Duy trì tốt sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học.
- Thực hiện tốt chương trình và kế hoạch dạy học theo khung chương
trình 37 tuần đã được Sở GD&ĐT Hải Dương quy định.
- Tổ chức bồi dưỡng đội tuyển điền kinh dự thi cấp tỉnh đạt kết quả cao.
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra
đánh giá, động viên khuyến khích HS đạt kết quả cao trong các đợt khảo sát 3
môn Toán, Văn, Anh giữa kỳ II.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo chào mừng ngày 3/2, 8/3 và
26/3: Tổ chức giải bóng đá học sinh; thi cắm hoa; thi văn nghệ; các trò chơi dân
gian; thi sáng tạo thời trang bro vệ môi trường...
- Tổ chức bồi dưỡng GV tham gia Hội giảng và thi GVG cấp trường đợt II.
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3.2. Tổ chức sơ kết nhân dịp kỷ niệm ngày 08/3 và 26/3.
3.3. Giải pháp thực hiện
- Nhà trường tổ chức phát động thi đua.
- Giao cho Liên đội xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động thi cắm hoa, thi
văn nghệ, điền kinh theo các đợt nhỏ.
- Giao cho Hội đồng thi đua, theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổ chức phát
thưởng theo từng đợt nhỏ 08/3 và 26/3.
4. Đợt 4: Từ ngày 01/4/2020 đến 19/5/2020.
Trọng tâm đợt thi đua là thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng
miền Nam 30/4, ngày thành lập Đội 15/5 và ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
19/5, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.
Hội đồng thi đua đánh giá xếp loại thi đua cá nhân và tập thể năm học
2019 - 2020, trình cấp trên phê duyệt.
4.1. Các chỉ tiêu chính
- Duy trì tốt sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học.
- Thực hiện tốt chương trình và hoàn thành kế hoạch dạy học theo khung
chương trình 37 tuần đã được Sở GD&ĐT Hải Dương quy định.
- Tổ chức bồi dưỡng đội tuyển HSG cấp trường dự thi đạt kết quả cao.
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra
đánh giá, động viên khuyến khích HS đạt kết quả cao trong các đợt khảo sát 3
môn Toán, Văn, Anh cuối kỳ II.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo chào mừng ngày 30/4, 15/5
và 19/5.
4.2. Tổ chức tổng kết các đợt thi đua vào ngày tổng kết năm học
4.3. Giải pháp thực hiện
- Nhà trường tổ chức phát động thi đua.
- Giao cho Liên đội xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động heo các đợt nhỏ.
- Giao cho Hội đồng thi đua, theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổ chức phát
thưởng vào ngày Tổng kết năm học.
- Công tác tổng kết thi đua khen thưởng gắn với tổng kết năm học.
HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Hội đồng TĐ-KT;
- Lưu : VT.

Vũ Hồng Thăng
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