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Số: 18 /KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh
và Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang
Thực hiện công văn số 351/UBND-KGVX ngày 07 tháng 3 năm 2018 của
UBND tỉnh về việc phối hợp tham mưu chuẩn bị kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh
Hậu Giang;
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, phong
trào thi đua chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh và Sở GD&ĐT tỉnh Hậu
Giang với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh tham gia các hoạt động, phong
trào thi đua sôi nổi trong toàn ngành để chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập
tỉnh và Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang, một sự kiện đặc biệt quan trọng của người
dân tỉnh Hậu Giang nói chung, của ngành giáo dục nói riêng.
- Giúp học sinh, giáo viên hiểu thêm về quá trình hình thành và phát triển
của tỉnh Hậu Giang trong 15 năm qua.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 15
năm thành lập tỉnh và Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang phải thiết thực, phù hợp, tiết
kiệm, không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến hoạt động dạy, học của giáo viên và
học sinh.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THI ĐUA
1. Đối tượng
- Tập thể:
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
+ Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.
- Cá nhân:
Toàn thể cán bộ quản lý, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh trong
toàn ngành.
2. Nội dung thi đua
Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh và Sở
GD&ĐT tỉnh Hậu Giang, chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

(20/11/1982 – 20/11/2018), Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức các hoạt động,
phong trào thi đua và hội diễn, hội thi cụ thể như sau:
2.1. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong
dạy và học”
- Mục đích: Hưởng ứng phong trào thi đua về đổi mới, sáng tạo trong dạy
và học của Bộ GD&ĐT theo tinh thần Kế hoạch 53/KH-SGDĐT ngày 23 tháng
8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo phát động Phong trào thi đua “Đổi mới,
sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2017 – 2020.
- Hình thức: Thủ trưởng tổ chức và chỉ đạo các đơn vị lựa chọn những sản
phẩm, mô hình tiêu biểu, đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý, giảng dạy
để công nhận, khen thưởng; gửi về Sở GD&ĐT hạn chót ngày 04/5/2018 để Sở
GD&ĐT thẩm định công nhận, khen thưởng cấp tỉnh, đồng thời Sở GD&ĐT sẽ
gửi Bộ GD&ĐT thẩm định công nhận, khen thưởng cấp Bộ.
2.2. Hội diễn Văn nghệ
- Mục đích: tạo không khí thi đua sôi nổi, sân chơi bổ ích cho giáo viên và
học sinh. Lập thành tích chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11/1982 – 20/11/2018), chào mừng 15 năm thành lập tỉnh và Sở GD&ĐT
tỉnh Hậu Giang.
- Chủ đề: các tiết mục ca, múa, ca múa, tiểu phẩm,…xoay quanh chủ đề
ca ngợi quê hương đất nước, con người, những thành tựu của tỉnh Hậu Giang
nói chung và của giáo dục tỉnh nhà nói riêng.
(Kế hoạch tổ chức, thể lệ, qui chế Hội diễn sẽ được ban hành cụ thể sau)
2.3. Thi Đặc san
- Mục đích: Chọn ra đơn vị xuất sắc trong cuộc thi để khen thưởng, đồng
thời chọn những bài viết hay, có chất lượng để thực hiện Đặc san kỷ niệm 15
năm thành lập tỉnh và Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang. Tạo điều kiện cho cán bộ,
giáo viên có năng khiếu về văn chương thể hiện tài năng của mình.
- Chủ đề: Đánh giá thành tựu của giáo dục địa phương sau 15 năm và định
hướng trong thời gian tới; việc đổi mới, những cách làm hay nhằm nâng cao
chất lượng quản lý, dạy và học; những bài viết ca ngợi, tôn vinh những tấm
gương điển hình tiêu biểu về đạo đức, tự học và sáng tạo; những bài viết về học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ca ngợi quê hương,
đất nước, …
- Hình thức: Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Đặc san
ngành và thi với nhau. Các trường THPT tham gia bài viết với Phòng GD&ĐT trên
địa bàn.
(Kế hoạch tổ chức, thể lệ, qui chế của cuộc thi sẽ được ban hành cụ thể sau)
2.4. Hội giao lưu công tác quản lý
- Mục đích: tạo điều kiện để cán bộ quản lý tìm hiểu thêm về những văn
bản của chính phủ, địa phương về công tác quản lý trường THPT, công tác đoàn
thể đang có hiệu lực thi hành trong trường THPT.
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- Nội dung: Gồm có phần thi hái hoa dân chủ và giải quyết tình huống.
(Kế hoạch tổ chức, qui chế Hội giao lưu sẽ được ban hành cụ thể sau)
2.4. Triển lãm hình ảnh hoạt động, thành tựu nổi bật của ngành giáo
dục; trưng bày ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên
2.4.1. Triển lãm hình ảnh hoạt động, thành tựu nổi bật của ngành
giáo dục
- Mục đích: Tổng hợp những hình ảnh hoạt động thể hiện thành tựu nổi
bật của ngành giáo dục địa phương trong 15 năm qua.
- Hình thức: Mỗi huyện, thị xã, thành phố thực hiện 01 bảng trưng bày
hình ảnh (bao gồm trường THPT trên địa bàn)
2.4.2. Trưng bày ý tưởng khởi nghiệp
- Mục đích
Nhằm khơi dậy những ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên,
những người có tinh thần và ý tưởng khởi nghiệp, từ đó giúp các em phát triển ý
tưởng thành mô hình kinh doanh, hỗ trợ các em lập thân, lập nghiệp, làm giàu
cho quê hương đất nước.
Đồng thời, Hội thi là sân chơi bổ ích giúp các em học sinh sinh viên ứng
dụng những kiến thức đã được học tập trên ghế nhà trường vào thực tiễn cuộc
sống, giúp các em thể hiện bản lĩnh khi chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa cuộc đời.
- Đối tượng dự thi:
Học sinh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên toàn
tỉnh Hậu Giang và các sinh viên thuộc Liên chi hội sinh viên Hậu Giang tại các
trường: Đại học Y dược Cần Thơ; Đại học Tây Đô; Đại học Cần Thơ, Đại học
Cửu Long.
- Hình thức tham gia: Thí sinh phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau:
+ Viết ý tưởng khởi nghiệp; hoặc mô hình kinh doanh đã và đang triển
khai có hiệu quả.
+ Xây dựng kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh.
+ Trình bày về ý tưởng, cách thức triển khai và thực hiện trước Hội đồng
giám khảo.
+ Thuyết phục các nhà đầu tư góp vốn cho dự án khởi nghiệp.
+ Nhà trường (hoặc Liên Chi Hội sinh viên) có thí sinh dự thi hỗ trợ cơ sở
vật chất, phương tiện trưng bày, triển lãm mô hình cho đại biểu tham quan vào
dịp Họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cấp tỉnh (địa điểm do Ban
Tổ chức bố trí).
(Kế hoạch chi tiết sẽ được ban hành sau)
III. KHEN THƯỞNG VÀ KINH PHÍ
1. Khen thưởng
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- Hình thức khen thưởng là Giấy khen của Sở GD&ĐT. Từng hoạt động,
phong trào, hội diễn, hội giao lưu sẽ thể hiện chi tiết số lượng khen thưởng, mức
khen thưởng.
2. Số lượng dự kiến khen thưởng: thể hiện chi tiết trong kế hoạch tổ
chức từng hoạt động, phong trào, hội diễn, hội giao lưu.
3. Kinh phí tổ chức
Thực hiện theo qui định hiện hành và từ các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác
(nếu có).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Giao Chủ tịch công đoàn Giáo dục tỉnh, Văn phòng phối hợp với các
phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào
tạo các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GD&ĐT
căn cứ vào kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 15 năm
thành lập tỉnh và Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang để xây dựng kế hoạch thực hiện
hoặc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:
1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
- Giao Công đoàn Giáo dục tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi
đua – Khen thưởng ngành GD&ĐT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.
- Giao cho Văn phòng phối hợp với Phòng Pháp chế - CTTT và các phòng
chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan xây dựng kế hoạch thi đặc san và triển lãm
hình ảnh hoạt động, thành tựu nổi bật của ngành giáo dục; kế hoạch trưng bày ý
tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.
- Giao Công đoàn Giáo dục tỉnh phối hợp với Văn phòng và các phòng
chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan xây dựng kế hoạch, qui chế Hội diễn văn
nghệ và Hội giao lưu công tác quản lý.
- Hưởng ứng và thực hiện các phong trào, hội thi, hội thao do Bộ
GD&ĐT, UBND tỉnh, các ngành phát động.
2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và
các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GD&ĐT
- Căn cứ kế hoạch của Sở GD&ĐT, các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển
khai thực hiện các hoạt động, phong trào, hội diễn, hội giao lưu cấp huyện theo
chỉ đạo của Sở GD&ĐT, đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh có sân
chơi, không khí sôi nổi trong đơn vị, trong ngành.
- Tham gia và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham gia các hoạt động,
phong trào, hội diễn, hội giao lưu do Sở GD&ĐT và địa phương phát động.
- Khuyến khích, động viên giáo viên, học sinh thi đua dạy tốt, học tốt; có
những đổi mới, sáng tạo trong dạy và học bằng các sản phẩm, giải pháp, mô
hình mới, hiệu quả để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh
và Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang.
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Trên đây là kế hoạch phát động phong trào thi đua kỷ niệm 15 năm thành
lập tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang. Yêu cầu lãnh đạo Phòng
GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
GD&ĐT nghiêm túc triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức phổ biến và quán
triệt đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn
ngành./.
Nơi nhận:
- VP.UBND tỉnh;
- Sở VH-TT và DL;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Công đoàn Giáo dục tỉnh;
- Các phòng chuyên môn,
nghiệp vụ thuộc Sở;
- Phòng GD&ĐT huyện, thị xã,
thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp trực
thuộc Sở;
- Lưu: VT, TĐKT.
Đăng mạng, gửi mail.

GIÁM ĐỐC
Người ký: Nguyễn Hoài
Thúy Hằng
Email:
hangnht@haugiang.edu.
vn
Cơ quan: Sở Giáo dục
và Đào tạo, Tỉnh Hậu
Giang
Chức vụ: Giám Đốc
Thời gian ký:
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