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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện phong trào thi đua 

“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-SGDĐT ngày 20/01/2022 của Sở GD&ĐT 

về Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người 

nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, 

Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nhằm hưởng ứng và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung 

tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm phát huy tinh thần đoàn 

kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân 

tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm 

vụ chính trị trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

của tỉnh. 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Phòng GD&ĐT và 

các đơn vị trực thuộc tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm hăng hái thi đua, hoàn 

thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xem công tác giảm nghèo, xóa nghèo là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhân rộng, phổ biến những sáng kiến, kinh 

nghiệm hay, những cách làm sáng tạo trong thực hiện chính sách, chương trình 

giảm nghèo. 

Tuyên truyền, biểu dương trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với 

những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua, góp phần thực 

hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. 

Các hình thức tổ chức thực hiện phải đảm bảo cụ thể, thiết thực và có hiệu 

quả tốt nhất. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức 

xây dựng nông thôn mới”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi 

văn minh”. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người dân trong 

công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo, phát huy 

mạnh mẽ tính dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động giảm nghèo. 



2 

 

3. Đối với cán bộ, công chức Phòng GD&ĐT tích cực hưởng ứng và tham 

gia các phong trào thi đua, cuộc vận động với tinh thần trách nhiệm cao, đạt hiệu 

quả thiết thực; đồng hành cùng người nghèo với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía 

sau, có những việc làm thiết thực, hiệu quả; tham gia đóng góp sức người, sức của, 

tạo công ăn việc làm ổn định lâu dài cho người nghèo. 

Tích cực tham gia phong trào “Tiết kiệm bản thân, dành phần người khó” để 

đóng góp cho quỹ người nghèo, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, ủng hộ đồng bào 

bị thiệt hại do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, vùng gặp khó khăn ... vận động 

các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cho người nghèo, người 

gặp khó khăn tại các địa phương trong tỉnh. 

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua “Cả nước chung tay 

vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” dưới nhiều hình thức đa dạng, nội 

dung phong phú. 

5. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nêu gương học tập, triển 

khai nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua gắn với 

việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị trực thuộc triển khai phong trào thi đua đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và thực hiện. 

Dựa vào chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công năm 2022, cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Phòng GD&ĐT và các đơn 

vị trực thuộc tự xây dựng kế hoạch để thực hiện. 

Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan 

và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này. Kết quả thực hiện đưa 

vào làm tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng và đánh giá công chức, viên chức 

cuối năm./. 

                             

Nơi nhận : 
- LĐ, Công chức PGDĐT; 

- Các trường học trực thuộc; 

- Lưu: VT, CMTH.        

TRƯỞNG PHÒNG 
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