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Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện. 

Căn cứ Công văn số 1437/SGDĐT-VP ngày 09/11/2016 của Sở 

GD&ĐT Sơn La về việc phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm ngày 

Nhà giáo Việt Nam và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017, 

Phòng GD&ĐT phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm ngày 

Nhà giáo Việt Nam và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017 với các 

nội dung như sau: 

I. MỤC TIÊU THI ĐUA 

1. Động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh năng 

động, sáng tạo, hăng hái thi đua “dạy tốt”, “học tốt”, nghiên cứu khoa học và 

công tác tốt; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo, 

cán bộ quản lý vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016-2017, 

thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.  

2. Phát hiện nhân tố mới, các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt 

trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh, tạo bước chuyển biến 

mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của 

ngành trong giai đoạn mới; góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây 

dựng nhà trường và tổ chức chính trị của nhà trường, đơn vị vững mạnh. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

 1. Học tập và quán triệt 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 trong toàn ngành. Phát huy những kết quả đã đạt được trong 

những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học 

thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm 

gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.  

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 nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường giáo dục đạo đức, bồi dưỡng 

lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm công dân cho học sinh.    

2. Thực hiện quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tăng cường 

thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục đào tạo, chú 
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trọng giáo dục đạo đức; gắn kết chặt chẽ giữa “dạy chữ” với “dạy người”, “dạy 

nghề” và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với 

đào tạo. Cương quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong giáo dục.  

3. Tổ chức, động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh 

tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các trường học 

và đơn vị giáo dục với các nội dung và hình thức phong phú phù hợp với điều 

kiện thực tiễn của đơn vị, thiết thực chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo 

Việt Nam, chào mừng Đại hội Công đoàn giáo dục các cấp. Ở mỗi đơn vị trường 

học việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2016), 

gặp mặt đội ngũ nhà giáo qua các thời kỳ, tôn vinh các Nhà giáo có công lao và 

thành tích xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục cần thực hiện với tinh thần tiết kiệm, 

đúng ý nghĩa tạo được sự đồng thuận của xã hội.  

4. Kịp thời phát hiện nhân tố mới, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể tiên 

tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, 

học sinh và sinh viên, 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  

  1. Thời gian các đợt thi đua 

Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, 

Đại hội Công Đoàn giáo dục các cấp và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 

2016 - 2017 được chia làm 2 đợt, công tác sơ kết, tổng kết thi đua gắn liền với 

sơ kết học kỳ 1 và tổng kết năm học. 

- Đợt 1: Từ đầu năm học đến kết thúc học kỳ 1 (4/9/2016 đến 

14/01/2017). Trọng tâm của đợt thi đua này là lập thành tích chào mừng 34 năm 

ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016), chào mừng Đại hội công 

đoàn các cơ sở giáo dục các cấp. 

 - Đợt 2: Từ  đầu học kỳ 2 đến hết năm học (15/01/2017 đến 31/5/2017). 

Trọng tâm của đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng 

cộng sản Việt Nam (3/2); 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 

(30/4); ngày Quốc tế lao động (1/5); Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5) và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. 

 2. Tổ chức thực hiện 

 Yêu cầu Ban Giám hiệu các đơn vị trường học: 

- Phối hợp với công đoàn công đoàn cơ sở phổ biến, tuyên truyền nâng 

cao nhận thức và tổ chức phát động, hưởng ứng để có 100% tập thể, cá nhân 

cam kết, đăng ký thi đua theo các nội dung cụ thể, phù hợp với từng đơn vị.  

 - Củng cố, kiện toàn hội đồng thi đua; tổ chức học tập, quán triệt các văn 

bản và thực hiện các nội dung thi đua. 

  




