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KẾ HOẠCH 

Phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: 
“Giáo dục nghề nghiệp đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và 

chiến thắng đại dịch Covid-19” 

 

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, phòng chống đại dịch Covid-

19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; 

Căn cứ mục tiêu, nội dung phát động thi đua đặc biệt của Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung 

ương tại Lễ phát động phong trào thi đua chủ đề “cả nước đoàn kết, chung sức, 

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

14/8/2021 và ý kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại thông báo số 

1115/VPCTN-TĐKT ngày 31/8/2021 của Văn phòng Chủ tịch nước; 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/ 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác thi đua, khen 

thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát động đợt thi đua đặc biệt với 

chủ đề: “Giáo dục nghề nghiệp đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, 

chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Động viên đội ngũ cán bộ quản lý GDNN các cấp, nhà giáo, công chức, 

viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên trong toàn hệ thống GDNN thi đua, 

đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh Covid-

19 và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. 
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2. Phát động phong trào thi đua đến các địa phương, cơ sở GDNN, nhà 

giáo, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên trong hệ thống 

GDNN hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 

phát động thi đua đặc biệt của đồng chí Thủ tướng Chính phủ trên tinh thần đoàn 

kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh 

phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và tình hình cụ thể của từng địa phương, cơ sở 

GDNN. 

3. Kịp thời ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có 

thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 bảo 

đảm khách quan, chính xác, công khai, công bằng. 

II. Nội dung thi đua  

1. Các địa phương, cơ sở GDNN quán triệt nội dung lời kêu gọi toàn dân 

đoàn kết, phòng chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể cán bộ, nhà giáo, công chức, viên chức, nhân 

viên và học sinh, sinh viên trong đơn vị nhằm khơi dậy mạnh mẽ truyền thống 

yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn 

trong phòng, chống đại dịch Covid-19 góp phần vào phục hồi, phát triển kinh tế, 

bảo đảm an sinh xã hội. 

2. Chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp linh hoạt 

nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19 và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính 

trị được giao trong năm 2021 và trong thời gian tiếp theo (nếu đại dịch Covid-19 

có diễn biến kéo dài). Chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ 

nhà giáo đáp ứng yêu cầu chuyển trạng thái hoạt động; khắc phục mọi khó khăn, 

tổ chức đào tạo, quản lý và thi, đánh giá trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp 

tục diễn biến phức tạp. Kịp thời đề xuất những giải pháp, phương pháp tổ chức 

đào tạo nhằm tháo gỡ khó khăn để đối phó với đại dịch Covid-19. 

3. Thực hiện đồng bộ, đầy đủ các yêu cầu của Bộ Y tế và chính quyền địa 

phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong tuyển sinh và tổ chức đào tạo, chú trọng các hoạt động 

trên nền tảng số, truyền thông đại chúng, mạng xã hội trong thiết kế và tổ chức 

hoạt động. Thi đua đổi mới sáng tạo, có thêm công trình nghiên cứu, sản phẩm 

có giá trị thực tiễn, tham gia vào hoạt động phòng chống dịch bệnh, cứu chữa 

cho người dân. 

4. Quan tâm công tác bảo đảm chất lượng GDNN. Chủ động, quan tâm hỗ 

trợ, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và kịp thời giải quyết những vấn 

đề vướng mắc, nảy sinh trong quá trình tổ chức dạy và học. Chú trọng công tác 
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động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, công chức, viên chức, nhân viên và học 

sinh, sinh viên  nâng cao ý thức công dân, tự giác, tích cực tham gia các hoạt động 

phòng, chống dịch bệnh và chung sức, đồng lòng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó 

khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

5. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở GDNN, đơn vị 

trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm an toàn cho cán bộ, 

nhà giáo, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên không để xảy ra 

tình trạng lây lan dịch bệnh trong nhà trường; phối hợp tốt với ngành y tế tổ chức 

tiêm phòng cho học sinh, sinh viên khi có điều kiện.  

6. Chủ động chăm lo, hỗ trợ cán bộ, nhà giáo, công chức, viên chức, nhân 

viên và học sinh, sinh viên tham gia tuyến đầu chống dịch bị lây nhiễm, từ trần 

hoặc có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

7. Thi đua triển khai toàn diện các giải pháp huy động nguồn lực xã hội, 

động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ quản lý GDNN các cấp, nhà giáo, công chức, 

viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên trong toàn hệ thống GDNN, nhất là 

khối y dược xung kích tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn 

chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.  

III. Tổ chức thức hiện 

1. Thời gian: Phong trào diễn ra từ ngày 09/9/2021 đến khi Việt Nam 

tuyên bố chiến thắng đại dịch Covid-19. 

2. Đối tượng:  

- Cán bộ quản lý GDNN các cấp, nhà giáo, công chức, viên chức, nhân 

viên và học sinh, sinh viên trong toàn hệ thống GDNN có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua đặc biệt này. 

- Các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở GDNN có thành 

tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền thực hiện, hỗ trợ phòng chống 

dịch Covid-19. 

3. Hình thức khen thưởng 

- Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN tặng giấy khen cho các cá nhân có 

thành tích tiêu biểu, xuất sắc, những tấm gương trong tham gia làm nhiệm vụ tại 

tuyến đầu phòng chống đại dịch Covid-19. 

- Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN tặng giấy khen cho các tập thể có 

thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền thực hiện các biện pháp 

phòng chống đại dịch Covid-19; có nhiều đóng góp về tiền, vật chất thiết yếu cho 
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công tác phòng chống đại dịch Covid-19; có ý tưởng sáng tạo, tham gia tuyên 

truyền, cổ vũ công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, thiết thực. 

- Đề nghị khen thưởng bậc cao: Đối với cá nhân, tập thể có thành tích đặc 

biệt xuất sắc, có sức lan tỏa mạnh căn cứ thành tích cụ thể sẽ đề nghị cấp có thẩm 

quyền xem xét tặng thưởng bậc cao (Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội…) theo quy định hiện hành. 

IV. Thủ tục hồ sơ 

1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng và Thông tư số 08/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/3/ 

2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác 

thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. 

2. Thời gian gửi hồ sơ: Sau khi Việt Nam công bố chiến thắng đại dịch 

Covid-19, cá nhân, tập thể gửi hồ sơ về Thường trực Hội đồng thi đua khen 

thưởng Tổng cục GDNN (SĐT: 024.3974 0333, máy lẻ 702; địa chỉ email: 

th.gdnn@molisa.gov.vn). 

Trên đây là kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc 

biệt chủ đề: “Giáo dục nghề nghiệp đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, 

chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng cục GDNN, đề nghị các địa 

phương, cơ sở GDNN khẩn trương triển khai, kịp thời biểu dương, khen thưởng 

các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng chống đại dịch Covid-19. 

Trong quá tình thực hiện có vướng mắc đề nghị phản ánh về Thường trực 

Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục GDNN để được giải đáp./. 

       

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Lê Tấn Dũng (để b/c); 

- Sở LĐTBXH các tỉnh/thành phố; 

- Các cơ sở GDNN; 
- Thường trực HĐ TĐKT Bộ LĐTBXH; 

- Văn phòng Bộ LĐTBXH; 

- Website Tổng cục; 

- Lưu VT, VP. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trương Anh Dũng 
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