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UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

15 tháng 4 năm 2021

Phú Yên, ngày

KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội
5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên
lần thứ XVII, với chủ đề “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo,
thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Phú Yên về việc Phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Phú Yên lần thứ XVII, với chủ đề “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên xây dựng Kế hoạch Phát động phong trào
thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, với chủ đề “Phú Yên
đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đề nghị thủ trưởng các
đơn vị tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu
nước sâu rộng, đều khắp, nỗ lực thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính
trị, chuyên môn, trong đó cần tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về
thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ
thị số 34-CT/TU ngày 30/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tiếp tục
đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước,
phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm hiệp lực của toàn
xã hội; hướng đến sự lan tỏa và có tác dụng lâu dài, nhất là nêu cao tinh thần
trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương; thường xuyên nêu gương
tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất cách mạng, lối sống, phong cách, trách nhiệm,
tinh thần phục vụ nhân dân.
2. Ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
5 năm (2021 - 2025) của tỉnh.
- Thi đua bảo đảm giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và
đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; xung kích, tình nguyện phát
triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc; thi đua Dạy tốt – Học tốt; Đổi mới, sáng
tạo trong giảng dạy và học tập; phát huy sáng kiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ
thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết, xử lý công việc, góp phần
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, phù hợp với yêu cầu của cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay; trong đó, chú trọng đẩy mạnh việc giải
quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, tăng cường tính
minh bạch, tiến độ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tập trung thực
hiện các giải pháp về bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống và cảnh
quan nhà trường Xanh Sạch Đẹp và an toàn; tuyên truyền, vận động và nâng cao
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ý thức bảo vệ môi trường của mỗi công chức, viên chức, người lao động và các
em học sinh.
Phấn đấu toàn tỉnh có 50% trường mầm non, 55% trường tiểu học, 60%
trường trung học cơ sở và 40% trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
3. Phát động đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục
đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả trên các
lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, an sinh xã hội và các phong trào thi
đua yêu nước mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, góp phần thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; hướng các phong trào thi
đua gắn kết với các cuộc vận động lớn của Trung ương, của tỉnh với việc đẩy
mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trong
đó, tập trung thực hiện hiệu quả 04 phong trào thi đua lớn do Thủ tướng Chính
phủ phát động: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn
mới”, “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người
nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua
thực hiện văn hóa công sở”.
4. Thi đua tạo bước đột phá về cải cách hành chính; xây dựng chính quyền
điện tử với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao các
chỉ số liên quan đến cải cách hành chính như: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số
cải cách hành chính (Par Index), chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban,
ngành và UBND cấp huyện (DDCI); coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường
xuyên và liên tục trong chỉ đạo, điều hành để công chức, viên chức các cơ quan
hành chính nhà nước các cấp, ngành khơi dậy lòng yêu nước, tính năng động,
sáng tạo, cần cù trong giảng dạy và học tập, phát huy mạnh mẽ tinh thần trách
nhiệm hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc; thực hiện quyết liệt
việc xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước,
đẩy mạnh số hóa trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo, tăng tỷ lệ sử dụng văn
bản điện tử trao đổi giữa các đơn vị trong toàn ngành; đẩy mạnh việc thực hiện
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích.
5. Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với phong trào
“Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”; thực hiện có hiệu quả chương trình
phòng, chống tội phạm, giảm tai nạn giao thông cả ba mặt, giữ vững ổn định
chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thi đua
nâng cao hiệu quả, biện pháp phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thực
hành tiết kiệm.
6. Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen
thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo
dục, nêu gương; tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải thật sự tiêu biểu xuất
sắc, tránh khen thưởng tràn lan, cào bằng; chống biểu hiện hình thức, bệnh thành
tích trong thi đua, khen thưởng; quan tâm đến các tập thể, cá nhân ở vùng sâu,
vùng xa; người trực tiếp giảng dạy và học tập, công tác; phát hiện những điển
hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay thông qua các phong trào thi đua và
thực hiện nhiệm vụ, để có các hình thức khen thưởng đột xuất, kịp thời. Đặc biệt
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là tăng cường công tác phát hiện, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập được
thành tích xuất sắc đột xuất.
7. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền,
đoàn thể và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai phong trào thi
đua và công tác khen thưởng. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt
động của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng, Hội đồng xét duyệt đề tài, sáng kiến
các cấp đúng quy định; bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ
làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi
đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng trong hoạt
động Cụm thi đua; xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế, tiêu chí thang
bảng điểm cụ thể, phù hợp, thiết thực, đảm bảo các nội dung, các tiêu chí thi đua
theo đúng quy định; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, giới thiệu các gương điển hình
tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay đạt kết quả để các đơn vị giao lưu, trao đổi,
học tập kinh nghiệm, đồng thời nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc
đẩy phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ chính trị được giao.
8. Các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục xây dựng chuyên mục trên
Trang thông tin điện tử của đơn vị để đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào
thi đua yêu nước; xây dựng các chương trình, bài viết về gương “Người tốt, việc
tốt”, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong
toàn ngành.
9. Đề nghị các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trong các Cụm thi đua
căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua thường
xuyên, chuyên đề một cách cụ thể, đề ra biện pháp, tổ chức triển khai, thực hiện
tốt các nhiệm vụ chủ yếu nêu trên và các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị tại cơ quan,
đơn vị và của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua,
kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình
mới, nhân tố mới; phát hiện và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nêu
gương người tốt, việc tốt và nhân rộng các điển hình tiên tiến, thực hiện đồng bộ
cả 4 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến.
Sở Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn
2021 - 2025; đề nghị các đơn vị xây dựng Kế hoạch, tổ chức phát động phong
trào thi đua tại đơn vị mình trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Kế
hoạch này; thực hiện báo cáo việc xây dựng Kế hoạch, báo cáo tổng kết hằng
năm về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Tổ chức cán bộ, email:
nguyenthanhhoang@phuyen.edu.vn) để tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh theo
quy định./.
Nơi nhận :
- Ban TĐKT tỉnh;
- Các Phòng GDĐT;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng chức năng, CM thuộc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TCCB.
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