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V/v phát động thi đua năm học 2019-2020

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị
Năm học 2019-2020 Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương đổi
mới giáo dục theo tinh thần của Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013, Nghị
quyết số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 của Chính phủ, triển khai thực hiện Chiến lược
phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020; Đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu
quả Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục
thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của
Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007
của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học,
khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; quán triệt phương châm hành động “bứt phá”
của Chính phủ để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; Kết luận số 51KL/TW, Kết luận 49-KL-TW và các quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước
về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới; Các chương
trình kế hoạch, chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh
Thái Nguyên; Chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy ĐHTN và Đảng ủy
Trường.
Ngày 08 tháng 08 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Chỉ thị Số
2268/CT - BGD&ĐT về “Nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành
Giáo dục”; Công văn số 871/KH - BGD&ĐT ngày 20/8/2019 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức
thi đua thực hiện văn hóa công sở trong ngành giáo dục giai đoạn 2019 - 2025”.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, hướng tới k niệm
90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày (03/02/1930 – 03/02/2019);
37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019) và chào mừng Đại hội
đại biểu Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế và QTKD lần thứ IV, Đại hội đại biểu Đảng
bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ VI hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng
bộ Tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng, Nhà trường phát động và hướng dẫn các đơn vị triển khai phong trào thi
đua, tổ chức tuyên truyền, thi đua thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau đây:

I. CHỦ ĐỀ THI ĐUA
“Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường hiệu quả hoạt động khoa
học – công nghệ; thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp trong giảng dạy, học tập; nâng
cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Đại học trong nước và trên trường quốc tế”.
II . MỤC TIÊU THI ĐUA
1. Phát huy truyền thống của đội ng nhà giáo Việt nam trong sự nghiệp
tr ng người, động viên đội ng cán bộ viên chức (CBVC) và học sinh sinh viên
(HSSV) trong toàn Trường năng động, sáng tạo hơn nữa, hăng hái thi đua “dạy tốt,
học tốt”, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng phục vụ cuộc sống; thực hiện
tốt cải cách hành chính trong giáo dục, tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, xây
dựng đội ng nhà giáo, cán bộ quản lý (CBQL) vững mạnh, hoàn thành thắng lợi
nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.
2 Tổ chức thi đua có hiệu quả, có ý ngh a thiết thực; tạo bước chuyển biến
mới về nhận thức trong CBCC, CBVC, HSSV xây dựng trường học, đơn vị văn
minh, nếp sống có văn hóa, môi trường xanh sạch đẹp; xây dựng tinh thần, thái độ
làm việc nghiêm túc, chuẩn mực về đạo đức, giao tiếp ứng xử
3 Phát hiện nhân tố mới, các mô hình, công việc mới, các tập thể tiên tiến,
gương sáng điểm hình “người tốt, việc tốt” trong đội ng CBVC, tạo bước chuyển
biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động; góp phần
thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức chính trị
của đơn vị
III. NỘI DUNG THI ĐUA
1 Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H
Chí Minh theo Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII Phát huy những
kết quả đã đạt được trong những năm qua, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đ i mới
sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 201 - 2020” 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
trong 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 nh ng, lãng phí, tiêu cực
Tăng cường giáo dục đạo đức, b i dưỡng lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm
cho giảng viên, CBQL, CBVC và HSSV; có giải pháp, hành động cụ thể xây dựng
trường học, đơn vị văn minh, nếp sống văn hóa, môi trường xanh, sạch, đẹp
2. Nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức cho
CBVC, HSSV; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) ứng dụng và
chuyển giao kỹ thuật Cương quyết xử lý nghiêm các sai phạm trong giáo dục
3. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 871/KH - BGD&ĐT ngày 20/8/2019
về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua
thực hiện văn hóa công sở trong ngành giáo dục giai đoạn 2019 - 2025”, tăng

cường công tác quản lý, nâng cao đạo đức nhà giáo; thực hiện đúng quy chế làm
việc và quy định văn hóa công sở.
4. Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật (Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật viên chức, Luật Giáo dục đại
học); tái cấu trúc bộ máy quản lý, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 19 NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đơn
giản hoá các thủ tục hành chính trong giáo dục.
5. Đẩy mạnh hơn nữa tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình đối với các đơn
vị trong mỗi cơ sở giáo dục đại học theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
6. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, kiểm tra,
giám sát thực hiện, động viên CBVC và HSSV tham gia phong trào thi đua chào
mừng các ngày lễ lớn của đất nước.
7 Kịp thời phát hiện nhân tố mới, công việc mới, cách làm mới sáng tạo,
hiệu quả rõ rệt để nêu gương và tuyên truyền học tập; nhân rộng các tập thể tiên
tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ng giảng viên, cán bộ viên chức và HSSV;
Quan tâm động viên, khen thưởng người lao động, nhà tài trợ có đóng góp tích cực
cho đổi mới của nhà trường
8 Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng khen đúng người, đúng thành tích,
khen kịp thời, không phô trương hình thức, chống bệnh thành tích.
Một số nhiệm vụ trọng tâm thi đua trong năm học 2019 - 2020:
a) Các đơn vị, tiếp tục rà soát bộ máy quản lý, nhân sự quản lý, giảng viên,
chuyên viên đảm bảo tinh giản, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng chuyên
môn của đội ng giảng viên và cán bộ quản lý; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao
phẩm chất đạo đức nhà giáo trong công việc, trong giao tiếp, ứng xử
b) Đổi mới nội dung chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo theo hướng
nâng cao năng lực thực hành, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và thể chất
cho học sinh, sinh viên
c) Củng cố, xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc
biệt là chương trình tiếng Anh hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và
học.
d) Tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong đào tạo, NCKH theo hướng chú
trọng chiều sâu về chất lượng hỗ trợ phát triển ngu n nhân lực chất lượng cao, thúc
đẩy chủ trương quốc tế hóa trường Đại học .
đ) Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và
đào tạo thông qua liên kết, liên doanh và hợp tác với các doanh nghiệp, các nhà tài
trợ trong và ngoài nước.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1 Căn cứ vào các nội dung trên, lãnh đạo các đơn vị cụ thể hóa thành nội
dung, chỉ tiêu thi đua sát với tình hình thực tiễn của đơn vị, tổ chức phát động,

kiểm tra, sơ, tổng kết các phong trào thi đua nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ
chính trị của Nhà trường và đơn vị
2 Thường trực thi đua, khen thưởng Nhà trường tham mưu cho Hiệu trưởng
cụ thể hóa các nội dung trên thành các tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua và triển khai
thực hiện trong Nhà trường.
3 . Tuyên truyền nâng cao nhận thức về thi đua, khen thưởng trong đội ng
nhà giáo và người lao động; phát hiện kịp thời, b i dưỡng, nhân rộng và giới thiệu
điển hình tiên tiến để Nhà trường, Đại học Thái Nguyên và Bộ Giáo dục và Đào
tạo tôn vinh; thực hiện đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua phù hợp với điều
kiện đơn vị và khả năng phấn đấu của từng tập thể, cá nhân
4 . Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên
chức, người lao động Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;
các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, các ngày lễ lớn của Đất nước
Với tinh thần tích cực phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học
2018 - 2019, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019 - 2020 tại
Chỉ thị số 2268/CT - BGDĐT về “nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của
ngành Giáo dục”; Công văn số 871/ KH-BGD&ĐT ngày 20/8/2019 về triển khai
thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn
hóa công sở trong ngành giáo dục”; với khẩu hiệu tiếp tục “Đ i mới, sáng tạo,
chất lượng, hiệu quả” xây dựng nhà trường văn hóa, ứng xử văn minh, môi trường
xanh, sạch, đẹp, mỗi cán bộ viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong
Nhà trường có trách nhiệm tham gia và thực hiện tốt các nội dung thi đua do
Trường Đại học Kinh tế và QTKD phát động /
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