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BÁO CÁO 

Tổng Kết Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Năm Học : 2020 – 2021. 

Phát Động Phong Trào Thi Đua Năm Học : 2021 - 2022 

 

           
Thực hiện công văn số 1242 /HD-PGD&ĐT ngày 10 tháng 5 năm 2021 

của PGD&ĐT Tân Hiệp về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen 

thưởng năm học 2020 - 2021. Trường THCS Tân Thành  báo cáo công tác thi 

đua, khen thưởng năm học 2020 – 2021 và phát động phong trào thi đua năm 

học 2018 - 2019 như sau: 

I. Phần thứ nhất : Kết quả tô chức thực hiện phong trào thi đua năm  học 

2018-2019 

   1.Thuận lợi: 

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 

Đảng, chính quyền địa phương; Phòng Giáo dục và Đào tạo; sự phối kết hợp, hỗ 

trợ của các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội đóng trên địa bàn.                    

 - Cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp đáp ứng được nhu cầu cơ bản dạy 

và học.  

          - Lãnh đạo nhà trường đoàn kết, tâm huyết, nỗ lực trong công tác quản lý, 

chỉ đạo các phong trào thi đua trong nhà trường.           

 - Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản đủ về số lượng, tương đối đảm 

bảo về chất lượng, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, thường xuyên rèn luyện phẩm 

chất đạo đức, trình  độ chuyên  môn nghiệp vụ ngày một nâng cao, nhiệt tình 

hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua trong nhà trường.  

- Chất lượng dạy và học được đánh giá thực chất và ngày càng được chú 

trọng, nâng cao, việc học tập của học sinh bước đầu được cha mẹ học sinh quan 

tâm chú ý. 

2. Khó khăn: 

- Việc chăm lo đời sống cho ĐVCĐ cả về vật chất và tinh thần có nhiều 

cố gắng tuy vậy cũng có lúc còn chưa được kịp thời, chưa thật chu đáo.      

- Một số ít viên chức chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thi 

đua nên tham gia các phong trào còn hạn chế, chưa đi vào chiều sâu. 

- Một số ít ĐVCĐ  chưa thực sự cố gắng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao 

trình độ tay nghề, chưa đáp ứng được yêu cầu của chuyên môn. 

- Do dich Covid 19 nên việc tổ chức các phong trào còn it, còn hạn chế 
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- Kinh phí hoạt động của công đoàn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt 

ra, chế độ chính sách của cán bộ công đoàn chưa tương xứng. 

  - Vẫn còn một số học sinh chưa ngoan, không nghe lời thầy cô giáo, thiếu 

sự quan tâm giáo dục thường xuyên của gia đình, phần nào chịu ảnh hưởng các 

thói hư, tật xấu trong xã hội làm ảnh hưởng đến nội quy, nề nếp trong nhà 

trường và nhân cách, đạo đức học sinh. 

3. Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua năm học 2020 - 2021 

 Trong năm qua, việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, 

pháp luật của nhà nước, các chương trình hành động của ngành giáo dục – đào 

tạo trong thời kỳ mới, công tác thi đua của đơn vị đã đạt được những kết quả cụ 

thể như sau : 

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của 

Đảng , nhiệm vụ trọng tâm của nghành của công đoàn trong năm học như Triển 

khai thực các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục: 

a. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” tiếp tục được đẩy mạnh và phát triển theo chiều sâu bằng những việc làm 

thiết thực, hiệu quả trong các hoạt động dạy học và giáo dục cũng như trong 

cuộc sống. 

- Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường xây dựng và triển khai kịp thời tới 

toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường. 

- 100 % cán bộ, viên chức có kế hoạch và đăng kí việc làm theo tấm 

gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngay từ đầu năm. 

b. Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, 

tự học và sáng tạo”. 

- Nhà trường đã quán triệt đầy đủ các chuẩn mực đạo đức, đặc biệt là đạo 

đức nghề nghiệp tới tất cả cán bộ viên chức. Cán bộ viên chức là đảng viên thực 

hiện nghiêm túc một số điều đảng viên không được làm trong Điều lệ Đảng 

Cộng sản Việt Nam. Trong năm học 2020–2021, không có cán bộ, giáo viên nào 

vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật. 

          - Việc tự học và nghiên cứu khoa học được cán bộ giáo viên thực hiện 

thường xuyên. Hầu hết CBGV đều biết sử dụng vi tính. Nhiều nội dung đổi mới 

phương pháp dạy học được giáo viên thực hiện nhằm nâng cao chất lượng dạy 

học. 

         c. Vể Thực hiện cuộc vận động “Hai không”; Cuộc vận động " Dân 

chủ-  Kỷ cương-Tình thương- trách nhiệm": 

 - Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường, tổ  chức triển khai thực 

hiện các cuộc vận động nói trên một cách hiệu quả và ngày càng đi vào chiều 

sâu. Đội ngũ CBGVNV trường đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức 
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và hành động. Môi trường sư phạm càng ngày càng tiến bộ, tình đồng nghiệp, 

tình thầy trò, đạo đức, nghề nghiệp của đội ngũ ngày càng tốt hơn. 

d. Phong trào TDTT  

 -  Thường xuyên tổ chức các hoạt động TDTT để  rèn luyện sức khỏe, 

tham gia thi đấu và giao lưu với trường bạn: ( Trường có 1 đội bóng đá nam, 1 

đội bóng chuyền nữ , có 01 đội kéo co của học sinh đạt giải 3 cấp tỉnh )  

 - Tham gia tốt giải bóng chuyền do LĐLĐ Huyện và PGD  tổ chức nhân 

ngày 20/11.  )  

- Phối hợp cùng với chính quyền triển khai tổ chức thực hiện các hoạt 

động chuyên môn, các cuộc thi của các cấp học cụ thể như : 

+ Có 25 GV đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường 

+ Có 10 GV đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 

+ Có 03 GV được đề nghị giấy khen huyện 

          + Đề nghị có 02 CBGV được UBND tỉnh tặng bằng khen 

+ Có  07 GV đạt chiến sỉ thi đua cấp cơ sở 

+ Có 15 HS đạt HS giỏi cấp huyện 

+ Có 05 HS đạt HS giỏi cấp tỉnh 

+ Có 48 GV giáo viên đạt lao động tiến  

+ Tập thể nhà trường thi đua giũa các trường trong toàn huyện đạt hạng 3, 

được UBND tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 

+ Tập thể Công đoàn trường được đề nghị tổng liện đoàn tặng cờ thi đua 

+ Chủ tịch công đoàn, được liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác thi đua khen thưởng . 

+ Thường xuyên chăm lo và tự chăm lo đời sống vật, tinh thần cho cán 

bộ, nhà giáo và người lao động : Công đoàn thực tốt công tác thăm hỏi, ốm đau, 

thai sản  

II. Phầnthứ hai : Phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua năm học 

2021 – 2022 

1. Nội dung thi đua 

   a. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

16/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy 

và học”, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của 

ngành. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Hưởng ứng 

các phong trào thi đua do Trung ương, ngành Giáo dục và địa phương phát động. 
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Đặc biệt 04 phong trào thi đua do chính phủ phát động là: “Cả nước chung tay xây 

dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam 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” giái đoạn 2019-2025.  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”  trường xanh sạch đẹp và 

cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng 

tạo”, 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.  

b.Tăng cường giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, ý thức 

trách nhiệm công dân cho học sinh.    

c. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai thực 

hiện đạt hiệu quả cao nhất Nghị quyết Trung ương 8 và các Nghị quyết Trung 

ương tiếp theo; Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh. 

d. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật 

Công đoàn năm 2012. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác an toàn 

giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa công sở, trường học; chăm lo công tác 

bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn lao động tại cơ quan, đơn vị. 

 e . Tiếp tục phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là các 

phong trào thi đua có chủ đề nhân các ngày lễ lớn như 20/10, 20/11, 8/3…trong 

đó trọng tâm là phong trào thi đua thao giảng, dự giờ, thi giáo viên giỏi, chủ 

nhiệm giỏi các cấp, viết mô tả sáng  kiến, giải pháp 

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

tổ chức các hoạt động  văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường.  

Tham gia đầy đủ các phong trào của ngành phát động 

2. Một số chỉ tiêu cụ thể: 

- 100% đoàn viên tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, 

chính sách phát luật của nhà nước và học tập nâng cao trình độ chuyên môn, 

- Phấn đấu 100 % CBGV và gia đình chấp hành tốt chính sách dân số 

KHH, xây dựng gia đình văn hoá “ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”,  

gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân ở cơ quan và nơi cư trú 

 +  Giới thiệu từ 2 đến 3 đ/c đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp 

           + 100% đoàn viên không vi phạm ATGT và các tệ nạn XH. 

           +  Chi bộ xuất sắc tiêu biểu 

+  Xây dựng tổ chức công đoàn hoàn thành xuất sắc  

 + Tập thể nhà trường đạt Lao động tiên tiến cấp huyện. 

 + Tập thể nhà trường hoàn thành xuất nhiệm vụ năm học được UBND 

tỉnh tặng bằng khen. 
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Trên đây là báo cáo tổng kết các phong trào thi đua năm học 2020 – 2021 

và phát động phong trào thi đua năm học 2021- 2022  trường THCS Tân Thành. 

Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của quý thầy  cô, để việc thực hiện  

các phong trào thi đua của nhà trường ngày càng tốt hơn.   

 

Nơi nhận: 

- LĐLĐ huyện Tân Hiệp; 

- BGH trường THCS TT; 

- Lưu hồ sơ CĐ. 

 

               TM HỘI ĐỒNG THI ĐUA 

                       P. CHỦ TỊCH          P.CHỦ TỊCH 
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