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Quang Vinh, ngày 12 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số
giai đoạn 2021-2025
Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-SGDĐT ngày 7/01/2022 của Phòng GDĐT thành
phố Thái Nguyên về việc Tổ chức phong trào thi đua “Ngành giáo dục Thái
Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021-2025;
Trường Mầm non Điện Lực thành phố Thái Nguyên xây dựng kế hoạch thực
hiện với những nội dung sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát huy sức mạnh của cán bộ giáo viên và nhân viên trong việc tuyên truyền,
nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển đổi số của nhà trường.
- Tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy mỗi cán bộ giáo viên và nhân viên phấn
đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu
Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái
Nguyên về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025,
định hướng đến năm 2030 đề ra.
- Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất
sắc trong thực hiện chương trình chuyển đổi số của ngành giáo dục; kịp thời phát
hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện
chương trình chuyển đổi số nhằm tạo sự lan tỏa trong nhà trường.
2. Yêu cầu
- Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đến tất cả cán bộ, công chức,
viên chức và phụ huynh với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, phù
hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
- Nhà trường coi việc thực hiện phong trào thi đua là nhiệm vụ quan trọng,
luôn song hành trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động của nhà trường; chủ động
xây dựng chương trình, kế hoạch, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số theo từng lĩnh
vực, từng cá nhân trong nhà trường.
- Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng nhà trường trong việc chỉ đạo, tổ
chức thực hiện phong trào; việc tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên
tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá định kỳ hằng năm, sơ kết, tổng kết 5 năm.
II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA
1. Đối tượng thi đua
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Toàn thể cán bộ giáo viên và nhân viên trong nhà trường.
2. Mục tiêu thi đua
Thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu cơ bản Nghị quyết số 01-NQ/TU
ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chương trình
chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;
Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên, thực
hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định
hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 16/8/2021 của UBND
thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện Chương trình Chuyển đổi số thành phố
Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số
825/KH-SGDĐT ngày 29/4/2021 của Sở GDĐT Thái Nguyên, triển khai thực hiện
Chương trình chuyển đổi số ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20212025,
định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 448/KH-GDĐT ngày 06/5/2021 của Phòng
GDĐT thành phố Thái Nguyên về việc triển khai, thực hiện Chương trình chuyển
đổi ngành Giáo dục thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến
năm 2030 đã đề ra.
3. Nội dung thi đua Chủ đề: “Thi đua xây dựng chính quyền số, phát triển
kinh tế số, xã hội số”
a) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ
chức phổ biến, triển khai, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của
các cấp ủy Đảng, lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, phụ huynh
học sinh về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế
số, xã hội số.
b) Xây dựng chương trình, kế hoạch và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số
trong nhà trường; chủ động rà soát, tham mưu sửa đổi nhằm tạo môi trường pháp lý
thuận lợi cho chuyển đổi số, thúc đẩy chính quyền số, góp phần phát triển kinh tế
số, thúc đẩy phát triển xã hội số tỉnh Thái Nguyên.
c) Tích cực bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ số, chuyển đổi số cho
đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên, tập trung bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng ứng
dụng công nghệ thông tin cho giáo viên và phụ huynh.
d) Ưu tiên và bảo đảm các nguồn lực để thực hiện các hoạt động chuyển đổi số.
đ) Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, sẵn
sàng thử nghiệm các giải pháp, công nghệ mới nhằm đáp ứng yêu cầu và thúc đẩy
nhanh tiến trình chuyển đổi số, trước mắt ưu tiên việc rà soát, sắp xếp, khai thác, sử
dụng hiệu quả các hạ tầng hiện có.
e) Chú trọng ưu tiên, thi đua đẩy mạnh đổi mới nội dung và chương trình giáo
dục, đào tạo thích ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển. Số
hóa tài liệu, xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình
thức trực tiếp và trực tuyến tại nhà trường.
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III. TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA
Tổ chức thi đua theo quy định tại Điều 16 của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Điều 5 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và thực hiện
các nhiệm vụ cụ thể sau:
1. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hàng năm và giai đoạn,
có tiêu chí, chỉ tiêu thi đua cụ thể.
2. Tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của phong trào thi đua, phát huy tính chủ
động, tích cực, trách nhiệm, tự giác của tập thể, cá nhân tham gia thi đua.
3. Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi
đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ
trong năm học, có trọng tâm, trọng điểm, đưa phong trào thi đua, công tác khen
thưởng ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả và thực chất.
4. Quan tâm phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các cá nhân tiêu biểu
trong thực hiện phong trào thi đua.
5. Kịp thời phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu,
xuất sắc để khen thưởng, biểu dương. Khen thưởng phải đảm bảo khách quan, công
khai, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy trình, thủ tục.
IV. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG
1. Đối tượng khen thưởng
a) Cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành giáo
dục Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021-2025.
b) Cá nhân có nhiều đóng góp cho việc thực hiện chương trình chuyển đổi số
của nhà trường.
2. Khen thưởng hằng năm .
Hằng năm, nhà trường triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành
giáo dục Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” là nội dung quan
trọng khi đánh giá thi đua, xét khen thưởng thành tích công tác của các đơn vị.
3. Khen thưởng sơ kết, tổng kết
Vào dịp sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên,
giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Nhà trường căn cứ tình hình thực
tiễn thực hiện khen thưởng, trình cấp trên khen thưởng theo thẩm quyền.
4. Khen thưởng đột xuất
Cá nhân có thành tích đột xuất, Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường xem
xét, quyết định khen thưởng, trình cấp trên khen thưởng theo thẩm quyền.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban giám hiệu:
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- Thực hiện và triển khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Ngành giáo dục
Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021-2025 tới tổ
chuyên môn và CBGV,NV.
- Tuyền truyền, thay đổi nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên, phụ huynh để đẩy mạnh phong trào thi đua ụ chuyển đổi số trong Giáo
dục – Đào tạo, thích ứng với sự phát triển của xã hội số.
- Khen thưởng, báo cáo kết quả thường xuyên, định kỳ, đột xuất về Phòng
Giáo dục theo quy định.
2. Ban Chỉ đạo chuyển đổi số
- Xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua chuyển đổi số cụ thể bám sát
nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường
- Thực hiện và triển khai kế hoạch tổ chức thi đua chuyển đổi số của nhà trường.
- Đề xuất đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị thực hiện kế hoạch
chuyển đổi số.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo quy định.
3. Giáo viên và nhân viên trong nhà trường.
- Thực hiện tốt việc tuyên truyền với phụ huynh về nhiệm vụ chuyển đổi số trong
Giáo dục – Đào tạo, thích ứng với sự phát triển của xã hội số; tuyên truyền thanh toán
tiền học phí, các khoản thu qua ngân hàng không dùng tiền mặt; phối hợp với cô giáo,
nhà trường thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ qua các ứng dụng, trang nhóm
qua mạng internet và điện thoại di động, dịch vụ công trực tuyến.
- Thi đua làm tốt nhiệm vụ chuyển đổi số trong Giáo dục – Đào tạo, thích ứng
với sự phát triển của xã hội số.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Ngành giáo dục Thái
Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021-2025 của trường
Mầm non Điện Lực, yêu cầu tổ chuyên môn, tổ văn phòng, toàn thể CBGV,NV
trong trường nghiêm túc thực hiện.
Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT(B/c);
- BCĐ chuyển đổi số trường MNĐL (T/hiện);
- Các tổ CM, tổ VP (T/hiện);
- Lưu: VT, HS.

HIỆU TRƯỞNG

5

