
        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Số: 1155 /ĐHKT&QTKD-TTPC                        Thái Nguyên, ngày 02 tháng 12 năm 2020 
     V/v xây dựng kế hoạch bồi dưỡng  

điển hình tiên tiến và khen thưởng cao  

        năm học 2020-2021 

 

         Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc. 

 

 Thực hiện 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; 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”; Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành giáo dục; Quy định Thi đua, khen 

thưởng trong Đại học Thái Nguyên được ban hành kèm theo Quyết định số: 404/QĐ-ĐHTN 

ngày 20/3/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; 

 Để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác thi đua, khen thưởng và chất lượng hồ 

sơ đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao; 

 Hiệu trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung 

sau: 

1 . Phương hướng, nhiệm vụ: 

 Năm học 2020-2021  tiếp tục tăng cường nề nếp kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục 

với tinh thần "quyết tâm xây dựng hình ảnh của ngành giáo dục trước nhân dân, từng bước tạo 

niềm tin trong phụ huynh học sinh và toàn xã hội".Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi 

đua yêu nước, đưa công tác thi đua trở thành động lực to lớn để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm 

vụ chính trị của đơn vị. 

 Với chủ đề năm học: “Kỷ cương và Chất lượng” công tác thi đua trong năm học gồm 

các nội dung sau: 

  1. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, các cuộc vận động "Nói không với tiêu cực 

trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", "Mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức, tự 

học và sáng tạo". 

2. Quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020-2021 của ngành giáo 

dục. Mục tiêu của năm học là tiếp tục tập trung vào nâng cao kỷ cương nề nếp, đạo đức lối 

sống để thầy ra thầy, trò ra trò. Từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất 

lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, học đi đôi với hành, quan tâm tới trang bị kỹ 

năng nhất là kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho học sinh. Quyết tâm xây dựng hình ảnh của 



ngành giáo dục trước nhân dân, từng bước tạo niềm tin trong phụ huynh học sinh và toàn xã 

hội. 

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý. Áp dụng mạnh 

mẽ phương pháp học trực tuyến (e-learning), kết hợp giữa phương pháp phương pháp học 

truyền thống với phương pháp học trực tuyến (blended learning) để tạo thuận lợi cho nhiều 

người học và đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. 

4. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 9 Đề án toàn khóa và Chương trình hành động của 

Đảng ủy ĐHTN khóa V thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Xây dựng các chỉ tiêu, 

lộ trình, giải pháp thực hiện cụ thể, có tính khả thi để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của từng 

Đề án.  

5. Đổi mới công tác quản lý học sinh, sinh viên và công tác đoàn, hội theo hướng 

chuyển dần từ quản lý sang hoạt động tự quản. Xây dựng nội dung, chương trình hoạt động 

hiệu quả, thiết thực; tránh hình thức, lãng phí. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản về công 

tác học sinh, sinh viên và nội quy, quy định có liên quan để đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ 

thống tín chỉ. Xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá rèn luyện của học sinh, sinh viên sát 

với tình hình thực tiễn, nâng cao tính định lượng, đảm bảo khách quan, công bằng. Tập 

trung xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn, 

phòng chống có hiệu quả tệ nạn xã hội, tiêu cực; chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng để 

HSSV tự phòng tránh các vấn đề tiêu cực ngoài xã hội.  

6. Xây dựng môi trường giáo dục mở, xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn, giữ gìn 

bản sắc văn hóa dân tộc; Đổi mới dạy và học, thi, kiểm tra, đánh giá; Đẩy mạnh công tác 

nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hội nhập quốc tế; Ứng dụng có hiệu quả 

công nghệ thông tin trong quản lý, dạy, học, kiểm tra, đánh giá, NCKH; Tăng cường các 

hoạt động trải nghiệm sáng tạo, khởi nghiệp; Đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập, học 

tập suốt đời. 

Tích cực thực hiện phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và bảo 

đảm an toàn giao thông. 

7. Xây dựng kế hoạch, có chính sách đầu tư bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình 

tiên tiến trên các lĩnh vực để làm nòng cốt cho các phong trào thi đua 

8. Hưởng ứng và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua trên địa bàn Tỉnh Thái 

Nguyên, đặc biệt là phong trào “Thái Nguyên cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn 

mới” 

9. Đẩy mạnh các cuộc vận động quyên góp cho công tác từ thiện. Tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham quan, du lịch trao đổi kinh nghiệm trong đội 

ngũ cán bộ, giảng viên và người lao động; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trường học, xây 

dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp, không có tệ nạn xã hội. 

2.  Các chỉ tiêu thi đua phấn đấu đạt được trong năm học như sau: 

* 100% cán bộ viên chức và hợp đồng trong nhà trường hưởng ứng và tham gia các 

cuộc vận động thi đua lớn trong ngành Giáo dục và Đào tạo. 



 * 100% cán bộ viên chức và hợp đồng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Không có cán bộ 

vi phạm khuyết điểm bị kỷ luật. 

- Về cá nhân: 

 + Có trên 85% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 15% cá nhân 

đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở;  

+ Có từ 1-2 người được tặng Huân chương Lao động Hạng 3 

+ Có từ 1-2 người được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

+ Có từ 2-3 người được công nhận danh hiệu CSTĐ cấp Bộ 

+ Có từ 18 - 20 người được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng  

+ Có từ 40 - 50 người được Hiệu trưởng tặng Giấy khen; 

+ Có từ 12 - 15 người được đề nghị Giám đốc ĐHTN tặng Giấy khen; 

- Về tập thể: 

 + Từ 1-2 tập thể được tặng Bằng khen của Bộ trưởng BGD&ĐT 

+ 100% tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến  

+ Có 5-6  tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc  

 + Tập thể Nhà trường phấn đấu đạt danh hiệu “Đơn vị thi đua xuất sắc khối” ; danh hiệu 

"TTLĐXS"; Bằng khen của Bộ GD&ĐT hoặc Bằng khen của UBND Tỉnh Thái Nguyên.  

 * Về thi đua, khen thưởng của Công đoàn trường:  

 Trong năm học phấn đấu đạt kết quả thi đua như sau: 

 - Có trên 80% đoàn viên Công đoàn đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc;  

- Có trên 80% Nữ công đạt danh hiệu nữ công “Hai giỏi” cấp cơ sở và đạt tỷ lệ tối đa ở 

cấp Đại học Thái Nguyên; 

 - Trên 90% Công đoàn bộ phận đạt danh hiệu Công đoàn bộ phận xuất sắc; 

 - Công đoàn trường phấn đấu đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở trong sạch vững mạnh; 

 - Phấn đấu có tập thể và cá nhân được Công đoàn Đại học Thái Nguyên tặng Giấy khen 

và các khen thưởng bậc cao khác của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam và của Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam (đạt mức tối đa các tập thể và cá nhân được khen thưởng theo tỷ lệ 

quy định).  

* Về thi đua, khen thưởng của Đoàn thanh niên trường: 

 Phấn đấu để trong năm học có các tập thể và cá nhân được khen thưởng ở cấp Đại học 

Thái Nguyên, Tỉnh đoàn Thái Nguyên và Trung ương Đoàn. 

3.  Giải pháp thực hiện: 

3.1. Các cấp ủy Đảng cần quán triệt sâu sắc chỉ thị 39 của Bộ chính trị, nâng cao nhận 

thức về vị trí, vai trò của thi đua; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua về xây dựng nội 

dung, chương trình, kế hoạch hành động sát với nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của đơn vị. 

3.2. Các cấp chính quyền cần nâng cao vai trò quản lý, điều hành trong việc cụ thể hóa 

các chủ trương, định hướng của Đảng thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể; Tổ chức 

phát động thi đua với nhiều hình thức phong phú; Xây dựng các cơ chế kiểm tra, đánh giá thích 

hợp; Gắn tổng kết các phong trào thi đua với phát hiện và khen thưởng kịp thời các điển hình 

tiên tiến. 



3.3. Các tổ chức đoàn thể quần chúng cần nâng cao vai trò giáo dục, vận động, khuyến 

khích các đối tượng tham gia tích cực các phong trào thi đua; Tích cực tìm tòi, đổi mới hình 

thức  thi đua cho phù hợp để lôi cuốn mọi thành phần trong đơn vị có thể tham gia./ 

3.4. Xây dựng chế độ, cơ chế thích hợp giữa động viên tinh thần với khuyến khích lợi 

ích vật chất trong thi đua, nhằm tạo ra  động lực mạnh mẽ cho các phong trào thi đua. 

3.5. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các văn bản của Nhà nước, Chính phủ, Bộ 

Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên về công tác thi đua, khen thưởng đến 

các CB, GV của đơn vị 

3.6. Trên cơ sở tiêu chuẩn và định hướng về công tác thi đua, khen thưởng, các đơn 

vị xây dựng dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, 

các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao trong năm học 2020-2021. 

3.7. Tiến hành rà soát kết quả bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến, các danh hiệu 

thi đua, khen thưởng cao để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp nhằm nâng cao chất lượng 

hồ sơ đề nghị khen thưởng và thực hiện tốt kế hoạch đề ra. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (để t/h);          

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Lưu VT, TTPC. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên 

 

    

      



       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD 

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN VÀ DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CAO 

NĂM HỌC 2020-2021 

(Kèm theo CV số 1155 /ĐHKT&QTKD-TTPC ngày 02  tháng 12  năm 2020) 

I . TẬP THỂ 

1 Trường ĐH KT&QTKD: Phấn đấu đạt các danh hiệu: TTLĐXS; Đơn vị xuất sắc khối; Cờ thi đua của tỉnh 

2 Các khoa, phòng: 100% đạt danh hiệu TTLĐTT;  5 đơn vị phấn đấu đạt danh hiệu TTLĐXS; 01 đơn vị đề nghị Bộ tặng Bằng khen; 

3 Phòng Đào tạo: phấn đấu đạt danh hiệu TTLĐXS; BK Bộ trưởng hoặc BK Tỉnh; 

II. CÁ NHÂN 

TT Họ và tên Đơn vị 
Danh hiệu thi đua, khen thưởng 

CSTĐ cấp bộ Bằng khen của Thủ tướng CP 

1 Đỗ Thị Thúy Phương Khoa Kế toán Chiến sĩ thi đua toàn quốc 

2 Trần Quang Huy BGH Huân chương lao động hạng 3 

3 Trần Nhuận Kiên BGH x x 

4 Nguyễn Thị Phương Hảo  Khoa Kinh tế  x 

5 Đinh Hồng Linh Phòng Đào tạo x  

6 Đỗ Anh Tài  BGH x  

7 Trần Văn Quyết P.KHCN&QHQT x  

8 Phạm Thị Linh Khoa KHCB x  

9 Đặng Thị Ngọc Anh Khoa KHCB x  

10 Phạm Thị Linh Khoa KHCB x  

11 Nguyễn Tiên Phong Khoa KHCB x  

12 Nguyễn Ngọc Bính Khoa KHCB x  

13 Nguyễn Thị Thùy Dung Khoa Kinh tế x  

14 Nguyễn T Phương Hảo Khoa Kinh tế x  

15 Bùi Nữ Hoàng Anh Khoa Kinh tế x  

16 Nguyễn Tiến Long Khoa Kinh tế x  



17 Nguyễn Thu Nga Khoa NH-TC x  

18 Hoàng Thị Thu  Khoa NH-TC x  

19 Nguyễn Thị Nga Khoa Kế toán x  

20 Nguyễn Trọng Nghĩa Khoa Kế toán x  

21 Đỗ Thị Thu Hằng Khoa Kế toán x  

22 Nguyễn Thu Hà Khoa Kế toán x  

23 Bùi Như Hiển Khoa QTKD X  

24 Đặng Phi Trường Khoa QL Luật X  

25 Lê Ngọc Nương Khoa QL Luật x  

26 Nguyễn T Phương Thúy Khoa QL Luật   

27 Bùi Thị Thu Hương Khoa QL Luật   

28 Nguyễn Thị Gấm Khoa Mar, TM&DL   

29 Dương Thanh Hà Khoa Mar, TM&DL   

30 Đoàn Quang Huy Khoa Mar, TM&DL   

31 Trần Đình Chúc TT ĐT theo NCXN   

32 Vũ Quỳnh Nam Viện NCKT&PTNNL   

 Thái Nguyên, ngày 02 tháng 12  năm 2020 

 NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

Phạm Xuân Thủy 

              


