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KẾ HOẠCH 

Về việc tham gia Cuộc thi viết về gƣơng điển hình tiên tiến,  

ngƣời tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nƣớc năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 334/KHLT-SNV-ĐPTTHĐT-BĐT ngày 15 

tháng 02 năm 2023 của Sở Nội vụ Đồng Tháp - Đài Phát thanh và Truyền hình  

Đồng Tháp - Báo Đồng Tháp về việc tổ chức Cuộc thi viết về gương điển hình tiên 

tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh  

Đồng Tháp năm 2023, Nhà trường ban hành Kế hoạch tham gia Cuộc thi nêu trên, 

với các nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm kịp thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các gương 

điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực công tác, học tập tại Trường. 

2. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát hiện gương điển hình tiên 

tiến, người tốt, việc tốt; tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương 

điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt lan tỏa những việc làm tốt, hành động đẹp 

tại Trường. 

3. Cuộc thi đảm bảo tính nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm; 

thu hút đông đảo các tập thể và cá nhân đang công tác, học tập tại Trường tham 

gia. Tập thể, cá nhân được giới thiệu trong các tác phẩm dự thi phải thực sự là 

những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, trong công tác, 

lao động, sản xuất và đời sống; được đơn vị, địa phương ghi nhận và có sức lan 

tỏa, ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng. 

II. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI 

1. Đối tƣợng dự thi 

Các tổ chức, cá nhân đang công tác, học tập tại Trường. 

2. Nội dung Cuộc thi 

Phản ánh về các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các 

phong trào thi đua yêu nước và trên các lĩnh vực công tác, học tập tại Trường. 

3. Hình thức Cuộc thi: Bài viết. 

III. THỜI GIAN, NƠI NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Thời gian thực hiện 
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- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày thông báo Cuộc thi đến hết 

ngày 30/6/2023. 

- Tháng 7/2023, thành lập Ban Tổ chức thẩm định, lựa chọn tác phẩm 

trước khi gửi về Sở Nội vụ theo quy định. 

2. Nơi nhận tác phẩm dự thi: Các đơn vị tập hợp tác phẩm dự thi của 

các tập thể, cá nhân của đơn vị, sau đó gửi về Phòng Tổ chức cán bộ, người 

nhận chuyên viên: Võ Thị Kim Tiến. 

IV. GIẢI THƢỞNG 

- 01 giải Nhất: 2.250.000đ  

- 02 giải Nhì: Mỗi giải 1.500.000đ  

- 03 giải Ba: Mỗi giải 1.200.000đ  

- 15 giải Khuyến khích: Mỗi giải 750.000đ  

- 01 giải phụ cho thí sinh lớn tuổi nhất có tác phẩm chất lượng tham gia 

dự thi: 750.000đ/giải. 

- 01 giải phụ cho thí sinh nhỏ tuổi nhất có tác phẩm chất lượng tham gia 

dự thi: 750.000đ/giải. 

- Giải phụ cho đơn vị (tập thể): 1.000.000đ/giải. 

Cơ cấu giải thưởng trên Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh lại cho 

phù hợp với thực tế số lượng tác phẩm tham gia dự thi và kết quả chấm thi.  

Tác phẩm đạt giải Nhất sẽ được Chủ tịch Ủy ban nhân Tỉnh tặng Bằng 

khen, các tác phẩm đạt giải còn lại sẽ được Ban Tổ chức tặng Giấy khen. 

V. THỂ LỆ CUỘC THI: (theo văn bản đính kèm). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Giám hiệu Trƣờng: Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tham gia  

Cuộc thi về viết gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào 

thi đua yêu nước năm 2023. 

2. Phòng Tổ chức cán bộ 

- Chủ trì, tham mưu xây dựng Kế hoạch tham gia Cuộc thi. 

- Tiếp nhận, thẩm định tác phẩm dự thi. 

- Tham mưu Quyết định thành lập Ban Tổ chức và lập dự trù kinh phí  

hỗ trợ Ban Tổ chức thẩm định, lựa chọn tác phẩm trước khi gửi Sở Nội vụ theo 

quy định (nếu cần). 

3. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các đơn vị thuộc và 

trực thuộc Trƣờng 

- Triển khai Cuộc thi đến toàn thể viên chức, nhân viên, đoàn viên, hội 

viên trong đơn vị. 
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- Vận động viên chức, nhân viên, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng 

Cuộc thi đạt được hiệu quả thiết thực. 

- Mỗi đơn vị gửi ít nhất 01 bài dự thi về Phòng Tổ chức cán bộ theo quy định. 

4. Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông: Ngoài nhiệm vụ nêu tại 

Mục 3 của Thông báo này, đơn vị tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi trên website 

của Trường. 

Trên đây là Kế hoạch tham gia Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, 

người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Trong quá trình 

triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, cá nhân 

phản ánh trực tiếp về Nhà trường (thông qua Phòng Tổ chức cán bộ) để được 

hướng dẫn./. 

    

Nơi nhận: 
- Phòng TĐ-KT, Sở Nội vụ ĐT (để biết); 

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo); 

- Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV (để phối hợp); 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc (để thực hiện); 

- Lưu: VT, TCCB, Tiến. 
 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Thống 
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