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KẾ HOẠCH
Phát động Phong trào thi đua “Viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
trong trường TH&THCS xã Đăk Plô năm 2022
Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-TTg, ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức,
viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025;
Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND huyện Đăk Glei
về Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực
hiện văn hóa công sở” trên địa bàn huyện năm 2022;
Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-PGDĐT ngày 18/3/2022 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo về kế hoạch phát động Phong trào thi đua “Viên chức thi đua thực hiện văn
hóa công sở” trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei năm 2022;
Trường TH&THCS xã Đăk Plô xây dựng Kế hoạch phát động Phong trào thi
đua “Viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong trường TH&THCS xã Đăk
Plô năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn
luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của viên chức; tăng
cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí; qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ viên chức trong ngành Giáo
dục và Đào tạo huyện Đăk Glei gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách
nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi
lĩnh vực công tác;
1.2. Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà
nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, tạo môi trường làm việc văn minh,
hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả góp phần xây dựng đơn vị
trong sạch, vững mạnh, đáp ứng sự hài lòng của người dân.
2. Yêu cầu
2.1. Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong
các phong trào thi đua của UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể từ cấp huyện đến
cấp xã và các khối thi đua các cấp học trong ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn
huyện.
2.2. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong các đơn vị với nội
dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định
của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng đơn vị.
2.3. Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu đơn vị trong việc chỉ đạo
và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện phong trào phải thường

xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời phát hiện nhân
tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các
sáng kiến, kinh nghiệm hay trong Phong trào thi đua.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA
1. Đối tượng
1.1. Tập thể: Hội đồng sư phạm nhà trường;
1.2. Cá nhân: Viên chức quản lý, viên chức và toàn thể học sinh của trường.
2. Nội dung thi đua
2.1. Đối với tập thể
- Thi đua xây dựng đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an toàn:
- Xây dựng và thực hiện nghiêm các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của
đơn vị về văn hóa công sở.
- Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn
giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại đơn vị.
- Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị.
- Xây dựng và giữ gìn đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.
- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức
phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của đơn vị để thu hút, tập hợp sự
tham gia của đội ngũ viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2.2. Đối với viên chức
- Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.
- Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính.
- Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm.
- Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.
- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống.
- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc.
- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do đơn vị và địa phương
phát động, tổ chức.
III. THỜI GIAN PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA
- Đợt 1: Bắt đầu từ ngày 01/01/2022 và kết thúc ngày 31/5/ 2022.
- Đợt 2: Bắt đầu từ ngày ngày 01/6/2022 và kết thúc ngày 31/12/2022.
IV. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Đối với tập thể
- Lãnh đạo trường, các đoàn thể, tổ chuyên môn, tổ văn phòng trong nhà trường
thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho giáo viên, nhân viên các công văn
chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch thực hiện, những quy định của nhà trường, nhằm tạo
ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự đồng thuận của tất cả cán bộ, giáo
viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh và toàn xã hội; quyết tâm triển khai tổ
chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, tránh hình thức, lãng phí.
- Tổ chức lao động, vệ sinh trường lớp hằng ngày, mỗi tuần, mỗi tháng.
- Tiếp tục trồng và chăm sóc cây xanh, chậu hoa, thảm cỏ và các bồn hoa.
- Trang trí không gian lớp học thân thiện, xanh, sạch, đẹp, và an toàn có sức thu
hút học sinh yêu trường, yêu lớp.
- Nhà trường thiết kế, xây dựng hệ thống điện sáng sân trường và cổng trường.

- Lãnh đạo trường, các bộ phận chuyên môn, văn phòng phải “Chung tay cải
cách thủ tục hành chính” với phương châm “Thân thiện - Đơn giản - Đúng hẹn”, không
gây phiền hà, khó khăn đối với đồng nghiệp và phụ huynh học sinh.
- Thực hiện tốt phong trào nét đẹp công sở, tất cả học sinh của trường đều mặc
áo quần gọn gàng, sạch đẹp, mang dép có quai hậu, giáo viên có trang phục phù hợp
theo quy định; giáo viên nữ mặc áo dài mỗi tuần 01 ngày (thứ Hai).
- Triển khai thực hiện tốt Thông tư số 06/2019/TT-BGD&ĐT ngày 12/4/2019
của Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ
thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
2. Đối với giáo viên
- Tất cả giáo viên đều thi đua thực hiện tốt lề lối làm việc của nhà trường như:
làm việc đúng giờ, giờ nào việc đấy; không bỏ giờ, bỏ lớp, cắt xén giờ dạy, không sử
dụng điện thoại khi lên lớp và khi hội họp; tích cực, gương mẫu trong mọi hoạt động
của nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; Lãnh đạo nhà
trường, bộ phận chuyên môn lấy chất lượng giáo dục làm thước đo để đánh giá trách
nhiệm nghề nghiệp của từng giáo viên.
- Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện đúng quy tắc ứng xử
của Trường TH&THCS xã Đăk Plô; phải chuẩn mực trong phát phát ngôn, xử lý vấn
đề đúng nơi, đúng lúc.
- Sống trung thực, lành mạnh, hòa nhã với mọi người; biết thương yêu, giúp đỡ
đồng nghiệp và mọi người xung quanh.
- Tích cực tham gia tất cả các phong trào thi đua do ngành Giáo dục, nhà trường
và địa phương phát động, tổ chức.
3. Đối với các đoàn thể, tổ chuyên môn, văn phòng
Phát hiện, đề xuất với Lãnh đạo nhà trường biểu dương và nhân rộng những mô
hình hay, cách làm mới, các cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi
đua.
4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của nhà trường
- Phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên trong quá trình chỉ đạo, theo dõi,
hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện từng phong trào thi đua cụ thể.
- Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường tổ chức kiểm tra tình
hình thực hiện phong trào thi đua của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức
đoàn thể.
V. TIÊU CHUẨN THI ĐUA
1. Tiêu chuẩn đối với tập thể
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động thực hiện nghiêm những quy định của Quy tắc ứng xử, văn hóa
công sở.
- Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với phương châm “Thân
thiện - Đơn giản - Đúng hẹn”.
- Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động nội
bộ của cơ quan, đơn vị.
- Xây dựng, giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức
phong phú, đa dạng thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Tiêu chuẩn đối với cá nhân
- Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính.
- Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Có tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm.
- Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.
- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống.
- Trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc theo quy định.
- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, và các phong trào khác do
cơ quan, và địa phương phát động, tổ chức.
VI. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng nhà trường tiến hành sơ kết, tổng
kết và xét khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo thẩm
quyền; trên cơ sở đó lựa chọn những cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất để đề nghị cấp
trên khen thưởng.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các tổ chuyên môn, Tổ văn phòng căn cứ Kế hoạch này để ký cam kết thi
đua, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua, bảo đảm
nội dung, chất lượng và tiến độ; định kỳ cuối học kỳ I và cuối năm báo cáo tình hình
tổ chức thực hiện phong trào thi đua cho Hội đồng thi đua, khen thưởng của nhà trường
để tổng hợp báo cáo Phòng Giáo dục và Phòng Nội vụ.
2. Kinh phí tổ chức thực hiện Phong trào thi đua và kinh phí khen thưởng được
bố trí từ kinh phí chi thường xuyên của nhà trường.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đoàn thể,
tổ chuyên môn, tổ văn phòng báo cáo Hiệu trưởng nhà trường xem xét, điều chỉnh, bổ
sung cho phù hợp.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Viên chức thi đua
thực hiện văn hóa công sở” của trường TH&THCS xã Đăk Plô năm 2022. Nhà trường
yêu cầu các tổ chuyên môn; tổ văn phòng và các tổ chức đoàn thể nghiêm túc xây dựng
kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT (t/dõi);
- Phòng Nội vụ (t/dõi);
- Các cá nhân, bộ phận (t/h);
- Website trường học;
- Lưu: VP.

