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THÔNG BÁO
Về việc phát động thi đua đợt 2, thi đua đặc biệt
chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm 2015
____________
Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước: Kỷ niệm 85 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), 40 năm Ngày giải
phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), 125 năm Ngày
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), 86 năm Ngày thành lập Công đoàn
Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2015); 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 02/9/2015); chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
v.v. Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu,
nhiệm vụ chính trị của ngành;
Thực hiện kế hoạch thi đua năm học 2014-2015 của của công đoàn Trường Đại
học Đồng Tháp và Kế hoạch số 42/KH-CĐN ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Công đoàn
Giáo dục Việt Nam về việc ban hành kế hoạch thi đua đặc biệt chào mừng các sự kiện lớn
năm 2015, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp phát động thi đua
như sau:
1. Nội dung thi đua
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CBNGNLĐ theo Nghị quyết
Đại hội XIV CĐGD Việt Nam đề ra; trọng tâm là phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”,
“Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào học tập nâng cao trình độ văn hóa,
chuyên môn, nghiệp vụ.
- Vận động CBNGNLĐ tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến
đồ dùng dạy học, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đặc biệt là ứng dụng khoa học sư phạm
vào giảng dạy, quản lý giáo dục; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính;
chung tay đồng hành cùng chính quyền đồng cấp tập trung khắc phục khó khăn, phấn đấu
hoàn thành tốt các chỉ tiêu của ngành, của Trường góp phần thực hiện Kế hoạch hành
động của ngành Giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện
Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế.
- Tập trung vận động đội ngũ CBNGNLĐ đổi mới phương pháp, hình thức dạy
học, đổi mới công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo, trọng tâm là
thực hiện tốt “Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm học 2014 - 2015”.

- Tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu Đại
hội XIV CĐGD Việt Nam đề ra; góp phần thực hiện hiệu quả 06 chương trình hành động
của Đại hội XIV CĐGD Việt Nam và 04 chương trình hành động của Đại hội XI Công
đoàn Việt Nam.
- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho
CBNGNLĐ. Tiếp tục vận động CBNGNLĐ tham gia và ủng hộ xây dựng quỹ: “Mái ấm
Công đoàn - Hỗ trợ nhà giáo và người lao động trong ngành giáo dục”, chương trình
“Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” và chương trình “Nghĩa tình
Hoàng Sa, Trường Sa”…
2. Hình thức thi đua
- Tiếp tục thực hiện kỉ cương dạy học; nâng cao chất lượng bài dạy, tổ chức dạy
học nghiêm túc, đúng quy chế; tham gia viết bài cho Tạp chí khoa học Đại học Đồng
Tháp và các Hội thảo, Hội nghị của Trường và các Tạp chí khoa học chuyên ngành
trong và ngoài nước.
- Tăng cường sinh hoạt học thuật chuyên môn nhóm, tổ; Tích cực tự học tự bồi
dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tiết kiệm thời gian trong lao động; cải tiến
lề lối làm việc “nhanh, gọn, khoa học, hiệu quả”; làm tốt vai trò tham mưu cho nhà trường
và phục vụ tốt theo chức năng qui định.
- Lồng ghép chủ đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
vào các cuộc họp lệ hàng tháng của Chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào “Giỏi
việc trường – Đảm việc nhà”, “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”;
phong trào học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ.
- Hoàn thành các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014, xây dựng đề cương và triển
khai nghiên cứu các đề tài năm 2015 và đăng kí nghiên cứu mới đề tài khoa học các cấp
cho năm 2016.
- Tập trung vào chương trình hành động của Trường Đại học Đồng Tháp về đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp, hình
thức dạy học, đổi mới công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo.
- Tăng cường tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Đóng góp tích cực cho các cuộc cận động mang tính xã hội.
- Tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường, các phong trào của các Đoàn thể.
3. Thời gian tổ chức đợt thi đua: Từ ngày 01/ 03/ 2015 đến 31/ 6 /2015.
4. Tổ chức thực hiện, tổng kết và khen thưởng
Các tổ trưởng Công đoàn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với trưởng đơn vị tích cực
triển khai các nội dung thi đua trong đơn vị. Kết thúc đợt thi đua, các tổ công đoàn trực
thuộc tổng kết đánh giá kết quả thi đua của đơn vị, lập danh sách cá nhân tiêu biểu của
mỗi tổ đề nghị nhà trường (thông qua BCH Công đoàn trường) khen thưởng, biểu dương.

Ban Chấp hành Công đoàn đề nghị các đơn vị vận động công đoàn viên tham gia đợt
thi đua với thành tích hiệu quả cao nhất./.
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