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Triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm
chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
(1969-2019) và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959-2019)
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng
kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và
60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959-2019), Sở GD&ĐT xây dựng kế
hoạch thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của
Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình với những nội
dung sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:
a) Giúp công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong ngành
GD&ĐT trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi , những
lời căn dặn ân cần , sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị tư tưởng
chính trị, lịch sử, văn hoá kết tinh trong Di chúc; về đạo đức cách mạng sáng
ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về tình cảm sâu nặng của Người dành cho
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình.
b) Tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng,
phong phú, sáng tạo, hiệu quả trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao
động và học sinh trong ngành GD&ĐT thi đua lập thành tích chào mừng kỷ
niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 60
năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959 - 2019) góp phần hoàn thành thắng lợi
các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra.
c) Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng , chính quyền các cấp,
đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cơ quan , đơn vị nhằm nâng cao tinh thần
yêu nước, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn của các cơ quan,
đơn vị; của công chức, viên chức, người lao động và học sinh.
d) Qua đợt thi đua kị p thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng
những tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc , tiêu biểu trong các phong trào thi
đua của ngành GD&ĐT.
2. Yêu cầu
a) Các cơ sở giáo dục quán triệt rõ ý nghĩa, nội dung Kỷ niệm 50 năm
thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh
Bình; vận dụng thiết thực ý nghĩa, nội dung chủ đề Kỷ niệm với nhiệm vụ cụ thể
của từng cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thi đua với
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các nội dung thiết thực, có mục tiêu , chỉ tiêu, thời gian cụ thể . Việc triển khai
các nội dung phong trào thi đua phải đảm bảo trang trọng , sáng tạo , hiệu quả ,
tránh phô trương, hình thức và có tác dụng giáo dục sâu sắc về mục đích của đợt
thi đua nhằm thu hút được sự tham gia của đông đảo
công chức, viên chức,
người lao động và học sinh trong ngành GD&ĐT.
b) Việc triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm phải gắn với triển khai
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh
việc học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh và 03
phong trào thi đua trọng tâm đã được Thủ tướng Chí nh phủ , Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương và UBND tỉ nh phát động trong những năm qua và chủ
đề công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ; đồng thời thực hiện
nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và việc tổng kết đợt thi đua cao điểm.
c) Đảm bảo việc lựa chọn , đề xuất cấp có thẩm q uyền khen thưởng và
khen thưởng theo thẩm quyền cho các tập thể
, cá nhân tiêu biểu phải khách
quan, chính xác , có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện các nội
dung đợt thi đua cao điểm.
II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, NỘI DUNG TỔ CHỨC ĐỢT THI ĐUA CAO
ĐIỂM

1. Chủ đề thi đua: Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 60 năm
Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959 - 2019).
2. Thời gian: Từ tháng 4/2019 đến tháng 10/2019.
Các cơ sở giáo dục trong tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
phát động và tổng kết đợt thi đua vào dịp Kỷ niệm 51 năm ngày Chủ tịch Hồ
Chí Minh gửi Lá thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968-15/10/2019) dự kiến tháng 10/2019. Đợt thi đua được chia thành 02 giai đoạn, cụ thể:
- Giai đoạn 1: Bắt đầu từ tháng 4/2019 đến ngày 31/5/2019.
- Giai đoạn 2: Từ ngày 01/6/2019 đến 15/10/2019.
3. Nội dung thi đua
Nhằm thực hiện đúng mục đí ch, yêu cầu của đợt thi đua cao điểm các cơ
sở giáo dục tập trung vào các nội dung thi đua chính sau:
a) Thi đua thực hiện các nội dung nêu trong Di chúc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh và nội dung những Lời thề trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Lao động Việt Nam do đồng chí Lê Duẩn, Tổng Bí thư Ban Chấp
hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam thay mặt toàn Đảng, toàn quân và
toàn dân đọc tại Lễ truy điệu trọng thể Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 09/09/1969.
Trọng tâm là giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát triển kinh tế và
văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.
b) Thi đua thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về
thăm và động viên nhân dân Ninh Bình chống hạn (15/3/1959) và khi Người về
dự Hội nghị sản xuất vụ Đông - Xuân 1959 - 1960 (ngày 18/10/1959). Trọng
tâm là tập trung sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh phong
trào xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, tạo nên những thay
đổi rõ nét về diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn Ninh Bình.
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c) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số
05-CT/TW ngày
05/5/2016 của Bộ Chính trị , đặc biệt thi đua thực hiện tốt
Kế hoạch số 45KH/TU ngày 16/02/2017 của Tỉnh uỷ Ninh Bình và chủ đề công tác năm 2019
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực
thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng Nhân
dân, chăm lo đời sống Nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”, coi đây là một nội dung
quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng
trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; cụ thể:
- Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ : Làm gương,
nêu gương và noi gương về tì nh yêu thương với người thân , với đồng chí , đồng
nghiệp và vớ i nhân dân; thực hiện và nêu gương về cần , kiệm, liêm, chính, chí
công, vô tư. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc ; nỗ lực hoàn thành
tốt chức trách , nhiệm vụ được giao ; không sách nhiễu , không phiền hà ; hướng
dẫn giúp đỡ, giải quyết những công việc của nhân dân.
- Xây dựng và thực hiệ n phong cách công tác quần chúng, dân chủ, nói
đi đôi với làm: Gần dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ; yêu mến,
tin tưởng vào khả năng và sức mạnh của quần chúng nhân dân . Tuyệt đối tuân
thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; gắn bó với
tập thể , tôn trọng tập thể , vì lợi ích của tập thể . Nói đúng chủ trương, đường lối
chính sách của Đảng và Nhà nước , không xuyên tạc, không nói sai; lời nói phải
đi đôi với việc làm; làm gương trong mọi công việc.
- Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân , chăm lo đời sống nhân dân: Đánh
giá đúng vị trí vai trò của nhân dân ; tôn trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân và
đề cao nhân dân; phát huy dân chủ, các nguồn lực, trí tuệ và sức mạnh của nhân
dân; quan tâm, chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân ; hết lòng, hết sức phục vụ
nhân dân; đặt lợi í ch của nhân dân lên trước lợi í ch cá nhân.
d) Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các
nội dung trọng tâm của 03
phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chí nh phủ , Hội đồng Thi đua - Khen
thưởng Trung ương và UBND tỉ nh phát động trong những năm qua gắn với việc
thực hiện các chỉ tiêu , nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong đó
cần tập trung:
- Thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉ nh; Kế hoạch phát triển kinh tế , xã
hội của tỉ nh năm 2019; các chỉ tiêu thi đua theo quy định của Bộ GD&ĐT, Sở
GD&ĐT.
- Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội gắn
với nâng cao đời sống tinh thần nhân dân , nếp sống văn hóa ở cơ sở . Chú trọng
nâng cao chất lượng giáo dục đ ào tạo các cấp , bậc học và chất lượng giáo dục
mũi nhọn; tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh theo hướng
toàn diện và vững chắc; tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu
quả giáo dục - đào tạo; thực hiện tốt mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực,
bồi dưỡng nhân tài.
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- Thi đua nâng cao hiệu lực , hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy nhà
nước, trong đó tập trung rà soát tổ chức bộ máy , tinh giản biên chế; xác định vị
trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn công chức , viên chức nhằm nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ , công chức, viên chức. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết
số 09-NQ/BCSĐ ngày 12/01/2018 của Ban cán sự Đảng , Kế hoạch số 08/KHUBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh về xây d ựng chính quyền điện tử và
phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Trong lĩ nh vực cải cách hành chính cần tập
trung trọng tâm vào cải cách thủ tục hành chính.
- Thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng,
thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại , tố cáo đảm bảo có
trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai các hình thức, biện pháp thiết thực,
hiệu quả, phù hợp với các đối tượng, không để các vụ việc tồn đọng , kéo dài,
hạn chế đơn thư vượt cấp; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc mới
phát sinh; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát kịp
thời phát hiện , ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng nhằm
củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và chí nh quyền.
- Thi đua thực hiện tốt phong trào “An toàn trường học”; bảo đảm trật tự
an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong ngành;
đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong các trường học đặc biệt phòng
chống bạo lực, phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực,
không lành mạnh; triển khai các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, vi
phạm pháp luật trong ngành.
- Thi đua bảo vệ môi trường bằng những hoạt động , việc làm cụ thể ,
trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương , đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường đến với
mọi công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong ngành.
III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ TRÌNH TỰ XÉT KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng khen thưởng
Là các tập thể , cá nhân lập được thành tích xuất sắc tiêu biểu , điển hình
trong các phong trào thi đua và trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Kỷ niệm
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm
Ninh Bình, 51 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Lá thư cuối cùng cho ngành
Giáo dục được lựa chọn khen thưởng vào dị p tổng kết đợt thi đua.
2. Hình thức khen thưởng
- Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng
khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào
thi đua.
- Số lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng: Kết thúc đợt thi đua, căn
cứ kết quả thực hiện, căn cứ vào hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT sẽ có
văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định.
3. Trình tự xét khen thưởng
Trên cơ sở hướng dẫn của Sở GD &ĐT, các phòng của Sở; các đơn vị
trực thuộc Sở; Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố lựa chọn để bì nh xét khen
thưởng cho các tập thể , cá nhân thuộ c thẩm quyền quản lý . Hoàn thiện hồ sơ
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trình Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành xét, chọn và trình các cấp có thẩm
quyền khen thưởng theo quy đị nh.
4. Kinh phí khen thưởng
a) Kinh phí triển khai các hoạt động trong đợt thi đua cao điểm
được
thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước.
b) Kinh phí khen thưởng cho các tập thể , cá nhân được tặng Bằng khen
của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Thủ trưởng các cơ quan , đơn vị , đị a
phương thực hiện theo quy đị nh của Luật Thi đua , khen thưởng và các văn bản
hướng dẫn thi hành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố
a) Căn cứ nội dung Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn
vị gắn với các mục t iêu trong đợt thi đua . Tổ chức phát động phong trào thi đua
phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu phát triển giáo dục của địa
phương, với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ năm học với nội dung thiết thực, thời gian cụ thể.
b) Tổ chức tại đơn vị; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức sinh hoạt
truyền thống lập thành tí ch Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình, 51 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí
Minh gửi Lá thư cuối cùng cho ngành Giáo dục.
c) Tuyên truyền sâu rộng đến công chức, viên chức, người lao động và
học sinh tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng,
tấm gương đạo đức sáng ngời của Người; về những lời căn dặn ân cần, sâu sắc,
những giá trị tư tưởng chính trị, lịch sử, văn hoá kết tinh trong Di chúc của Chủ
tịch Hồ Chí Minh; Tổ chức các hoạt động ngoại khóa thiết thực cho đội ngũ giáo
viên, học sinh nhằm nâng cao nhận thức về truyền thống văn hóa , cách mạng
của dân tộc , tinh thần yêu nước của Chủ tị ch Hồ Chí Minh góp phần nâng cao
hiệu quả công tác giáo dục đạo đức , tư tưởng trong ngành Giáo dục . Riêng các
địa phương được Bác Hồ về thăm
(Thành phố Ninh Bình; các huyện: Yên
Khánh, Kim Sơn, Nho Quan), các đơn vị tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực
để hưởng ứng và triển khai thực hiện có chất lượng , hiệu quả đợt thi đua cao
điểm nhằm đáp lại tình cảm sâu nặng của Người dành cho các đị a phương nói
riêng và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉ nh Ninh Bình nói chung.
d) Lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong đợt thi
đua cao điểm đề nghị khen thưởng các cấp.
đ) Gửi Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện của giai đoạn 1 và báo cáo
tổng kết về Sở GD&ĐT (qua Văn phòng Sở) theo đúng thời gian quy định, cụ
thể: gửi Kế hoạch trước ngày 15/4/2019; gửi báo cáo kết quả thực hiện của giai
đoạn 1 trước ngày 25/5/2019; gửi báo cáo tổng kết trước ngày 10/10/2019 và
gửi đồng thời qua email phongcntt.soninhbinh@moet.edu.vn.
2. Công đoàn giáo dục tỉnh, các phòng của Sở
a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện
đợt thi đua cao điểm.
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b) Tuyên truyền sâu rộng đến công chức, viên chức, người lao động về
cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức sáng ngời của Người ; về
những lời căn dặn ân cần, sâu sắc, những giá trị tư tưởng chính trị, lịch sử, văn
hoá kết tinh trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3. Văn phòng Sở GD&ĐT
a) Tham mưu với Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn
việc thực hiện phong trào thi đua; phối hợp với các phòng của Sở đôn đốc, kiểm
tra các đơn vị triển khai thực hiện; Tổng hợp đề xuất khen thưởng của các đơn vị.
b) Chuẩn bị các điều kiện họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng ngành xem
xét, lựa chọn, đề nghị các cấp khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích
tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua; Hoàn thiện các văn bản của Hội
đồng Thi đua, Khen thưởng ngành đã họp trình Giám đốc Sở xem xét quyết định
hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
c) Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng GD&ĐT các
huyện, thành phố, chủ trì xây dựng Báo cáo chung toàn ngành theo từng giai
đoạn gửi Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh.
Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm
túc và đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận
- Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- Thường trực Công đoàn ngành;
- Các phòng ban Sở;
- Các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, VP. THI/6.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Giáo
dục và Đào tạo
Email:
sgddt@ninhbinh.g
ov.vn
Cơ quan: Tỉnh
Ninh Bình
Thời gian ký:
08.04.2019

Phạm Thanh Toàn
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