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KẾ HOẠCH 

Triển khai phong trào thi đua “Ngành Giáo dục và Đào tạo đoàn kết, chung 

sức, chung lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” 

 

 

Thực hiện phát động phong trào thi đua đặc biệt cho năm học và thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Kế hoạch số 673/KH-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức 

phong trào thi đua “Đắk Nông cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi 

thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Sở Giáo dục và Đào tạo 

triển khai phong trào thi đua “Ngành Giáo dục và Đào tạo đoàn kết, chung sức, 

chung lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” với các nội 

dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại 

dịch COVID-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là 

quan trọng, thường xuyên”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, 

chống đại dịch Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm an sinh 

xã hội và đời sống, sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo. 

Tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực nhằm 

khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tinh thần 

đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo, khắc phục 

khó khăn trong phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, khống chế dịch bệnh lan rộng, bùng phát 

trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng. 

2. Yêu cầu 

Phong trào thi đua phải được được triển khai sâu rộng, đồng bộ trong toàn 

ngành Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.  

Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên 

tiến, các gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay 

trong việc thực hiện “mục tiêu kép”: vừa đảm bảo công tác phòng, chống đại dịch 

Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành. 

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA 
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1. Tập thể lãnh đạo nhà trường chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch, kịch 

bản, giải pháp linh hoạt nhằm ứng phó với dịch bệnh và thực hiện thắng lợi 

các nhiệm vụ năm học 2021-2022. Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đội 

ngũ nhà giáo để hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch bệnh và đáp ứng yêu 

cầu chuyển trạng thái hoạt động trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến 

phức tạp. Bảo đảm trường học an toàn, tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học 

trực tiếp; trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp không thể tổ chức dạy học trực 

tiếp thì tổ chức dạy học trực tuyến với nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo, lôi 

cuốn, đem lại hứng thú cho học sinh, có nhiều hình thức thiết thực để hỗ trợ các 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương kịp thời những tấm gương học sinh 

vượt khó, vươn lên trong học tập rèn luyện. 

2. Mỗi giáo viên, nhân viên, học sinh là một tấm gương sáng, khắc phục khó 

khăn; linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ vừa đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn vừa 

thực hiện phòng chống dịch. Từng cá nhân thực hiện đồng bộ, đầy đủ các yêu cầu 

của ngành y tế và chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. Các giáo viên tích cực thi đua xây dựng hệ thống bài giảng chất 

lượng tốt, sản xuất các bài giảng video, kho học liệu điện tử chia sẻ theo hướng 

tạo lập kho dữ liệu mở dùng chung toàn ngành, tăng tính thích ứng, khả năng tự 

học và trải nghiệm đối với người học. Ra sức thi đua đổi mới sáng tạo, sẵn sàng 

dạy tăng tiết, tăng  buổi để đảm bảo tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ năm 

học. 

3. Các cơ quan quản lý giáo dục các cấp phát huy cao độ tinh thần trách 

nhiệm, giữ gìn kỷ cương, tinh thần đoàn kết thống nhất, ưu tiên cao nhất mọi nguồn 

lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của 

ngành y tế và chính quyền địa phương; đồng thời quan tâm công tác bảo đảm chất 

lượng, hiệu quả giáo dục. Chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch năm học và 

hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai linh hoạt; quan tâm hỗ trợ, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và kịp thời giải quyết những vấn đề vướng 

mắc, nảy sinh trong quá trình thực hiện. Chú trọng công tác động viên, khích lệ nhà 

giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhân viên, học sinh và các bậc phụ huynh nâng 

cao ý thức công dân, tự giác, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch 

bệnh và chung sức, đồng lòng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 

4. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, đơn vị 

trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện các nhiệm vụ 

được giao, bảo đảm an toàn cho người học và giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý 

giáo dục, không để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh trong nhà trường; phối hợp 

tốt với ngành  y tế tổ chức tiêm phòng  cho học sinh khi có điều kiện. Tích cực triển 

khai các hoạt động chăm lo sức khỏe học đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây 

dựng trường học xanh sạch đẹp, rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao khả năng 

kháng dịch của cán bộ và học sinh. 

5. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác phong, chống đại dịch COVID-

19; phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, giáo viên và học sinh hiểu, tin 
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tưởng, thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch do Đảng, nhà nước và chính 

quyền các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, sinh động, 

phù hợp với các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 và những yêu cầu 

nghiêm ngặt trong phòng chống đại dịch góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của 

cán bộ, giáo viên và học sinh. 

2. Tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 tại các cơ sở giáo dục. Phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật. 

3. Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu, 

nhiệm vụ và đối tượng cụ thể phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, kỷ 

luật, kỷ cương, ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực và khả năng cho công tác phòng, 

chống dịch, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.  

Chủ động, tích cực, tham gia sâu hơn nữa vào công tác chống dịch, nỗ lực tập 

trung đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng các nhiệm vụ, chương trình, 

kế hoạch đã được phê duyệt; không vì dịch bệnh mà ảnh hưởng đến công việc nhằm 

đảm bảo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu đã được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.  

Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tuyệt đối không chủ 

quan, tuân thủ nghiêm, tự giác thực hiện các nguyên tắc, thông điệp phòng, chống 

dịch bệnh do Chính phủ, Bộ Y tế quy định.   

4. Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động làm tốt, tiêu biểu trong phòng, chống đại dịch. Tập trung 

phát hiện khen thưởng người lao động trực tiếp tham gia phòng chống dịch; các 

tập thể, cá nhân của ngành tham gia hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ công tác phòng, 

chống dịch và các tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia tuyên truyền 

cổ vũ, động viên, trợ giúp hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch.  

IV. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN 

KHEN THƯỞNG 

1. Đối tượng thi đua: 

Các tập thể, cá nhân ngành Giáo dục và Đào tạo 

2. Tiêu chí thi đua:        

- Thi đua thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phòng, chống đại 

dịch Covid-19 được Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân 

tỉnh giao. Năng động, sáng tạo, theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh để chủ động 

phân tích, đánh giá, dự báo, đề xuất các phương án, kịch bản ứng phó, các giải 

pháp tổng thể, đồng bộ để tham mưu kịp thời cho cấp trên thực hiện; chủ động chỉ 

đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tại địa phương để phòng, chống đại dịch 

hiệu quả. 
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 - Lãnh đạo các cơ sở giáo dục đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng 

tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát 

sao, vừa chủ động, linh hoạt thực hiện các giải pháp ứng phó với đại dịch COVID-

19, vừa phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm học, tiếp tục thực hiện đổi mới, 

kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo, vừa đảm bảo an toàn phòng, 

chống đại dịch; kiểm soát tốt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, dập dịch triệt để bên 

trong. Thực hiện tốt chiến lược 5K, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, 

đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh. 

- Các cơ sở giáo dục tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, cùng đồng lòng, 

đoàn kết, thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức 

thi đua vừa chống dịch, vừa duy trì và ổn định chất lượng giảng dạy, đồng hành 

cùng địa phương phòng, chống đại dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua chấp hành tốt các 

quy định của Bộ, của địa phương về phòng, chống đại dịch, nhất là tại cơ quan, 

đơn vị và những nơi phong tỏa, cách ly, phải thực hiện nghiêm ngặt người cách ly 

với người, ai ở đâu thì ở đó để ngăn chặn nguồn lây; hành động có trách nhiệm vì 

bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó 

khăn, góp phần sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch. 

3. Hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng 

3.1. Hình thức khen thưởng 

a) Huân chương Lao động. 

b) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

c) Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Giấy khen của Giám đốc Sở. 

3.2. Tiêu chuẩn khen thưởng 

Căn cứ thành tích đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, 

việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện 

theo quy trình, quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục phối hợp với tổ chức đoàn 

thể trong đơn vị phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động và học sinh để tiếp tục có nhiều đề xuất 

sáng tạo, chung tay, góp sức, chia sẻ, đồng hành trong công tác phòng, chống đại 

dịch Covid-19. Tổ chức Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 

của ngành, hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức 

khỏe của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

2. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

hướng dẫn công tác khen thưởng, tổng kết, đánh giá Phong trào thi đua, kịp thời 

báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 
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Trên đây là Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Ngành Giáo dục và 

Đào tạo đoàn kết, chung sức, chung lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại 

dịch COVID-19”, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và học sinh trong ngành triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Giám đốc, các Phó GĐ; 

- Các Phòng GDĐT huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Lưu VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                         Trần Sĩ Thành 
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