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KẾHOẠCH
Phát độ
ng cuộ
c thi viế
t “Những tấm gương tâm huyế
t, sáng tạo họ
c tập
và làm theo lời Bác”và hưởng ứng cuộ
c thi “Những kỉniệ
m sâu sắc vềthầy cô
và mái trường mế
n yêu”

Că
n cứChỉthị05/CT-TW ngày 15 tháng 5 nă
m 2016 của Ban Chấ
p hành Trung
ương Đả
ng cộng sả
n Việ
t Nam “
Vềđẩ
y mạ
nh học tậ
p và làm theo tưtưởng, đạ
o đức, phong
cách HồChí Minh”(sau đâ
y gọi là Chỉthị05);
Că
n cứCông vă
n số3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28 tháng 7 nă
m 2017 của BộGiáo
dục và Đà
o tạ
o (GDĐT) hướng dẫ
n thực hiệ
n Phong trào thi đua “
Đổi mới, sáng tạ
o trong
dạ
y và học”giai đoạ
n 2016 –2020;
Thực hiệ
n Công vă
n số454/GDTĐ ngày 26 tháng 8 nă
m 2019 của Báo Giáo dục và
Thời đạ
i (GD&TĐ) trực thuộc BộGDĐT vềviệ
c phát động, hưởng ứng cuộc thi “
Những kỉ
niệ
m sâu sắ
c vềthầ
y cô và mái trường mế
n yêu”nă
m 2019,
SởGDĐT Đồng Tháp xây dựng kếhoạ
ch phát động cuộc thi viế
t“
Những tấ
m gương
tâm huyế
t, sáng tạ
o học tậ
p và làm theo lời Bác”(gọi là Cuộc thi do SởGDĐT phát động)
và hưởng ứng cuộc thi “
Những kỉniệ
m sâu sắ
c vềthầ
y cô và mái trường mế
n yêu”(gọi là
Cuộc thi do Báo GD&TĐphát động), cụthểnhưsau:
I. CUỘC THI DO SỞ GDĐT PHÁT ĐỘNG
1. Mục đí
ch –Ý nghĩ
a
- Phát hiệ
n, biể
u dương và nhân rộ
ng những tậ
p thể
, cá nhân đ
iể
n hình tiên tiế
n học tậ
p
và làm theo tưtưởng, đạ
o đức, phong cách HồChí Minh theo Chỉthị05 và Phong trào thi
đua “
Đổi mới, sáng tạ
o trong dạ
y và học”giai đoạ
n 2016 –2020.
- Tuyên truyề
n sâu rộng trong ngành giáo dục đà
o tạ
o và xã hội vềtruyề
n thống tốt
đẹ
p của nhà giáo Việ
t Nam, là dị
p đểmọi người thểhiệ
n tình cả
m, sựtôn vinh đối với thầ
y
cô giáo, với đồng nghiệ
p mà mình yêu quý, trân trọng, cả
m phục.
- Tạ
o động lực đểđội ngũnhà giáo tiế
p tục phấ
n đấ
u vươn lên, trau dồi đạ
o đức nghề
nghiệ
p, hoàn thành xuấ
t sắ
c nhiệ
m vụ; góp phầ
n ngă
n chặ
n, đẩ
y lùi các hiệ
n tượng tiêu cực
trong các công sởgiáo dục và trong các nhà trường.
- Cuộc thi cũng là cơsởđá
nh giá hiệ
u quảviệ
c học tậ
p và làm theo tưtưởng, đạ
o
đức, phong cách HồChí Minh và phong trào thi đua đổi mới, sáng tạ
o trong dạ
y và học tạ
i
các đơn vị
.
2. Thời gian thực hiệ
n
- Triể
n khai Cuộc thi: ngày 17 tháng 9 nă
m 2019
- Kế
t thúc nhậ
n bài: ngày 21 tháng 02 nă
m 2020
- Tổng kế
t và trao giả
i: dựkiế
n tháng 6 nă
m 2020.

3. Các quy đị
nh đố
i với Cuộ
c thi
3.1. Thểloại
Tác phẩ
m dựthi là bài viế
t bằ
ng vă
n xuôi tiế
ng Việ
t, ngôn ngữtrong sáng, dễhiể
u.
Có thểsửdụng các thểloạ
i như: Ghi chép, bút kí, kí chân dung,…
3.2. Nội dung
Viế
t vềnhững tập thể
, cá nhân tiêu biể
u trong học tậ
p và làm theo tưtưởng, đạ
o đức
và phong cách HồChí Minh theo Chỉthị05 và Phong trào thi đua “
Đổi mới sáng tạ
o trong
dạ
y và học”giai đoạ
n 2016 –2020 do BộGDĐT phát động.
Gợi ý một sốđềtài:
- Những tấ
m gương đạ
o đức mẫ
u mực có sức lan tỏa rộng lớn, khiế
n mọi người khâm
phục, ngưỡng mộvà noi theo.
- Những tấ
m gương quên mình vì tậ
p thể
, có nhiề
u đóng góp cho cộng đồng.
- Những tấ
m gương tậ
p thể
, cá nhân tích cực đổi mới, sáng tạ
o trong quả
n lí, giả
ng
dạ
y và học tậ
p đem lạ
i hiệ
u quảlớn lao.
- Những tấ
m gương không đầ
u hàng sốphậ
n, những tấ
m gương học sinh vượt khó,
học giỏi.
-…v.v.
3.3. Yêu cầu
- Viế
t vềnhững tấ
m gương người thật, việ
c thật, có danh tính, đị
a chỉrõ ràng. Đối
với những tác phẩ
m đạ
t giả
i, Ban Tổchức sẽgửi vềcác đơn vịliên quan đểxác minh tính
chân thực của bài viế
t trước khi công bốchính thức.
- Bài viế
t phả
i sinh động, hấ
p dẫ
n, có tính nghệthuậ
t cao (khuyế
n khích các tác phẩ
m
có kèm theo video clip hoặ
c các hình ả
nh minh họa, minh chứng); tránh tình trạ
ng chỉđơn
thuầ
n báo cáo, kểlể
, liệ
t kê thành tích.
- Chỉviế
t vềnhững tấ
m gương tậ
p thể
, cá nhân trong ngành GDĐT tỉ
nh Đồng Tháp.
Lưu ý: Các tác giảtham khả
o bài viế
t Hoa hướng dương của HồThịKim Hạ
nh
(Giả
i Đặ
c biệ
t cuộc thi “
Viế
t vềtấ
m gương nhà giáo Việ
t Nam nă
m 2017”do BộGDĐT và
Công đoàn giáo dục Việ
t Nam tổchức, in trong tậ
p san Giáo dục Đồng Tháp Xuân Mậu
Tuất 2018 từtrang 66 đế
n trang 70 (Phụlục 1) và bài viế
t Cô gái múa một chân vượt lên
chiế
c bóng đời mình đă
ng trên tuoi tre online ngày 27/7/2019 (Phụlục 2).
3.4. Đối tượng dựthi
- Học sinh tỉ
nh Đồng Tháp đang học lớp 8 đế
n lớp 12 nă
m học 2019 - 2020 tạ
i các
trường THCS, THPT, cơsởgiáo dục thường xuyên (GDTX).
- Cán bộquả
n lí, giáo viên, nhân viên các trường Mầ
m non, Tiể
u học, THCS, THPT,
cơsởGDTX và lãnh đạ
o, chuyên viên, nhân viên các phòng GDĐT huyệ
n, thịxã, thành
phốđang công tác trong ngành giáo dục đà
o tạ
o tỉ
nh Đồng Tháp (gọi chung là giáo viên).
3.5. ThểlệCuộc thi
- Bài viế
t là tác phẩ
m mới, chưa đă
ng trên báo chí, phương tiệ
n thông tin truyề
n
thông và chưa tham gia cuộc thi nào.
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- Tác phẩ
m dựthi đ
á
nh máy bằ
ng font chữTimes New Roman trên khổgiấ
y A4; cỡchữ
14, dãn cách dòng exactly 17pt; că
n lềtrái 2,5cm, lềphả
i 1,5cm, lềtrên 2cm, lềdưới 2cm.
- Đầ
u bài dựthi (trang 1) ghi rõ: Bài dựthi “
Những tấ
m gương tâm huyế
t, sáng tạ
o
học tậ
p và làm theo lời Bác”
; họvà tên, đơn vị
, sốđiệ
n thoạ
i và đị
a chỉliên hệcủa tác giả
.
- Mỗi tác giảchỉđược tham dựmột bài.
- Đị
a chỉnhậ
n bài: Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên và Chuyên nghiệ
p
(GDTrH-TX&CN), SởGDĐT Đồng Tháp (số6, Võ Trường Toả
n, phường 1, thành phố
Cao Lãnh, tỉ
nh Đồng Tháp), email: phonggdtrh.sodongthap@moet.edu.vn hoặ
c
tbthanh.dongthap@moet.edu.vn
4. Giải thưởng
4.1. Giải thưởng cá nhân
Có giả
i thưởng riêng cho đối tượng học sinh và đối tượng là giáo viên. Mỗi đối tượng
dựkiế
n phát: 01 giả
i Nhấ
t; 02 giả
i Nhì; 03 giả
i Ba và nhiề
u giả
i Khuyế
n khích.
4.2. Giải thưởng tập thể
01 giả
i Tậ
p thểcho đơn vịtham gia tốt cuộc thi.
5. Sửdụng tác phẩm dựthi
- Tấ
t cảcác bài dựthi sẽđược SởGDĐT gửi tham gia thêm cuộc thi có cùng nội
dung do Báo GD&TĐtổchức với nhiề
u giả
i thưởng cao dành cho các cá nhân và tậ
p thể
.
- Ban Tổchức không trảlạ
i bả
n thả
o cho tác giả
. Đối với các bài đạ
t giả
i, SởGDĐT
Đồng Tháp giữbả
n quyề
n và sửdụng đểlàm tài liệ
u giáo dục, tuyên truyề
n dưới mọi hình
thức phù hợp với các quy đị
nh của pháp luậ
t.
- Các video clip có chấ
t lượng tốt được Ban Tổchức lựa chọn đểtrình chiế
u trong lễ
tổng kế
t việ
c thực hiệ
n Chỉthị05 và Phong trào thi đua “
Đổi mới sáng tạ
o trong dạ
y và học”
giai đoạ
n 2016 –2020; đồng thời được giới thiệ
u rộng rãi đế
n các đơn vịtrong toàn ngành
GDĐT tỉ
nh Đồng Tháp.
6. Tổchức thực hiệ
n
6.1. SởGDĐT
- Triể
n khai kếhoạ
ch tổchức Cuộc thi đế
n các phòng GDĐT, trường THPT, các cơ
sởGDTX và điề
u hành thực hiệ
n kếhoạ
ch đúng thời gian quy đị
nh.
- Thành lậ
p Ban Tổchức, Ban Giám khả
o Cuộc thi; xây dựng các tiêu chí chấ
m tác
phẩ
m dựthi (chấ
m thi) khoa học, hợp lí; quán triệ
t công tác chấ
m thi nghiêm túc, công
bằ
ng, khách quan.
- Tổchức lễtổng kế
t và phát thưởng Cuộc thi.
- Chi và quyế
t toán các khoả
n kinh phí tổchức Cuộc thi theo quy đị
nh.
6.2. Phòng GDĐT, trường THPT, cơsởGDTX
- Triể
n khai Cuộc thi trong cơquan, đơn vị
. Tích cực vậ
n động cán bộquả
n lí,
chuyên viên, nhân viên, giáo viên, học sinh tham gia Cuộc thi.
- Tổchức sơtuyể
n, lựa chọn những tác phẩ
m có chấ
t lượng cao tham gia dựthi theo
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đơn vịphòng GDĐT, trường THPT, cơsởGDTX. Ban Tổchức không nhậ
n bài dựthi riêng
lẻdo tác giảtựgửi.
II. CUỘC THI DO BÁO GD&TĐPHÁT ĐỘNG
Thực hiệ
n theo Công vă
n số454/GDTĐngày 26 tháng 8 nă
m 2019 củ
a Báo GD&TĐvề
việ
c phát đ
ộ
ng, hưởng ứng cuộ
c thi Những kỉniệ
m sâu sắ
c vềthầ
y cô và mái trường mế
n yêu
nă
m 2019 (Công vă
n gửi kèm).
Lưu ý:
SởGDĐT không tổchức chấ
m và phát giả
i Cuộc thi này. Các cá nhân, đơn vịgửi bài
trực tiế
p cho Ban Tổchức cuộc thi; đồng thời gửi vềSở GDĐT theo đị
a chỉemail:
phonggdtrh.sodongthap@moet.edu.vn hoặ
c tbthanh.dongthap@moet.edu.vn đểquả
n lí và có
thểlàm tài liệ
u giáo dục, tuyên truyề
n.
Đố
i với những tác phẩ
mđ
ạ
t giả
i củ
a Báo GD&TĐ, SởGDĐT sẽxem xét đ
ểthưởng thêm.
Trên đ
â
y là kếhoạ
ch phát đ
ộ
ng cuộ
c thi viế
t“
Những tấ
m gương tâm huyế
t, sáng tạ
o
học tậ
p và làm theo lời Bác”và hưởng ứng cuộc thi “
Những kỉniệ
m sâu sắ
c vềthầ
y cô và
mái trường mế
n yêu”
. SởGDĐT yêu cầ
u các đ
ơn vịtriể
n khai thực hiệ
n. Trong quá trình thực
hiệ
n, nế
u có khó khă
n vướng mắ
c, liên hệvới SởGDĐT (Phòng GDTrH-TX&CN) đ
ểđ
ược trao
đ
ổ
i thêm./.
Nơi nhận:
- UBND tỉ
nh Đồ
ng Tháp (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉ
nh ủy (báo cáo);
- SởThông tin và Truyề
n thông (đểbiế
t);
- Báo, Đà
i trong tỉ
nh (đưa tin);
- Phòng GDĐT, trường THPT (thực hiệ
n);
- Các cơsởGDTX (thực hiệ
n);
- Phòng CMNV Sở(phố
i hợp);
- Công đoàn GDĐT (phố
i hợp);
- Các PGĐSở(đểchỉđạ
o);
- Lưu: VT, GDTrH-TX&CN, BT, 5b.

GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Liêm
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