
 UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-VP Đắk Lắk, ngày        tháng 10 năm 2021 
         V/v triển khai, thực hiện Kế hoạch số 

 9799/KH-UBND ngày 08/10/2021 của UBND  

tỉnh về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg  

ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

  

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố. 

 
 

 Thưc hiện Kế hoạch số 9799/KH-UBND ngày 08/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh về tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 

16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) 

theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt 

là “Kế hoạch số 9799/KH-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh”), 

 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị, cơ sở giáo dục triển 

khai thực hiện những nội dung trọng tâm sau:  

1. Quán triệt, triển khai sâu rộng Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 9799/KH-UBND ngày 08/10/2021 của UBND 

tỉnh về tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 16/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động của đơn vị. Tăng cường vai trò, trách nhiệm vủa người đứng đầu trong triển 

khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ và Kế hoạch số 9799/KH-UBND ngày 08/10/2021 của UBND 

tỉnh tại đơn vị, địa phương; qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác thi 

đua, khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt 

nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.  

2. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các 

cuộc vận động do các cấp phát động, tổ chức 

- Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Chính phủ, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh phát động, tổ chức: phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông 

thôn mới” giai đoạn 2021-2025; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - 

không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua 

thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025, phong trào “Cả nước đoàn kết, 

chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” 

trên địa bàn tỉnh; “Thi đua sáng tạo, hiến kế xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn 

minh, bản sắc”;… 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/ 01/2021 

của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của 
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tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 (Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/ 01/2021 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk); thực hiện Kế hoạch số 06/KH-SGDĐT ngày 09/2/2021 của 

Sở GDĐT về triển khai thưc hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/ 01/2021 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk của ngành GDĐT với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp chủ 

yếu; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành, của 

mỗi đơn vị hàng năm, năm học và giai đoạn 2021 - 2025, góp phần thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quôc lần thứ XIII.    

- Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, 

giảng dạy và học tập”; phong trào "Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, 

đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid -19, thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021-2022" và các phong trào thi đua khác của 

ngành Giáo dục bảo đảm thiết thực, hiệu quả: Phong trào “Dạy tốt, học tốt”, 

phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, phong trào 

“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “Mỗi thầy 

giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”…;  với mục tiêu: 

phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mỗi năm học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn 

diện; thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018;  

3. Thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy 

định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao 

chất lượng công tác thi đua khen thưởng. Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng 

nhân rộng điển hình tiên tiến; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu 

biểu trong các phong trào thi đua; chú trọng khen thưởng cá nhân là người trực 

tiếp công tác, giảng dạy, lao động ở vùng sâu, vùng xa, biên giới; có nhiều sáng 

kiến trong công tác.  

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Nội vụ (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở (để c/đ); 

- CĐ ngành GD tỉnh (để p/h); 

- Các phòng CMNV (để t/h) 

- Lưu: VT, VP, TĐKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

    Phạm Đăng Khoa 
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