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KẾ HOẠCH
Triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”
giai đoạn 2017-2020
.
Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số
3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/2017 về việc hướng dẫn thực hiện Phong trào thi
đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2017-2020; Sở Giáo dục và
Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng
tạo trong dạy và học” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và
học” giai đoạn 2016 - 2020 trong ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo phát động ngày 19/10/2016; khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội
ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong công tác giảng dạy,giáo dục, quản lý
và nghiên cứu khoa học; phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh viên
trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp; phát hiện, tôn vinh
những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong
dạy và học,từ đó nhân rộng, tạo bước chuyển biến mới, rõ rệt trong từngđơn vị,góp
phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.
2. Yêu cầu
Thi đua đổi mới, sáng tạo phải gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành,
các nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, lồng ghép với Kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng
và nhân điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
giai đoạn 2017-2020, các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành
trong từng năm học; việc xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng,
đúng thành tích, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục; đảm bảo
việc tôn vinh, khen thưởng có tác dụng nêu gương, giáo dục, có sức lan tỏa trong
từng cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội; thành tích đến đâu khen đến đó; không
chấp nhận việc khen thưởng nhiều nhưng kết quả công việc trong từng đơn vị vẫn
chuyển biến chậm, hiệu quả thấp.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THI ĐUA
1. Đối tượng
Các cơ quan, đơn vị, trường học, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng
viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trong ngành Giáo dục.

2. Nội dung thi đua
a) Xây dựng môi trường giáo dục mở, xanh, sạch đẹp, thân thiện, an
toàn,giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
Đảm bảo nhà trường, cơ sở giáo dục thân thiện; thực hiện tốt việc phối hợp
giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội; trường, lớp học sạch sẽ, có sân chơi, hệ
thống cây xanh an toàn, thoáng mát; lớp học có đủ ánh sáng, bàn ghế phù hợp lứa
tuổi người học; có nhà vệ sinh đạt chuẩn; tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp,
các hoạt động tư vấn, trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh,
sinh viên; đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an ninh trật tự; phòng,
chống tai nạn thương tích, đuối nước, cháy nổ, thảm họa, thiên tai…; chú trọng giáo
dục lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, các giá trị văn hóa, hướng học sinh, sinh viên
đến Chân - Thiện - Mỹ; học sinh, sinh viên tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ
gìn vệ sinh nhà trường, lớp học và cá nhân.
b) Đổi mới dạy vàhọc, thi, kiểm tra, đánh giá
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội về đổi mới
giáo dục; có giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ rệt trong quản lý, giáo dục học
sinh, sinh viên;đổi mới căn bản phương pháp, hình thức tổ chức dạy học,giáo
dụctheo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; vận dụng có hiệu quả
những thành tố tích cực của các mô hình dạy học tiên tiến trên thế giới; học sinh,
sinh viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, rèn luyện đạt hiệu quả cao;tổ
chức giáo dục hướng nghiệp, phân luồng có hiệu quả;thực hiện kiểm định chất
lượng giáo dục theo chuẩn quốc gia và quốc tế; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo
dục, đào tạo dựa trên kết quả đánh giá; đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng
phát triển phẩm chất,năng lực người học.
c) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hội
nhập quốc tế
Tạo điều kiện và khuyến khích nhà giáo, học sinh, sinh viên tham gia nghiên
cứu khoa học để có sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học thiết thực, có giá trị
và hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng ở quốc gia, khu vực và quốc tế; mở rộng
hợp tác quốc tế, phát triển các chương trình hợp tác trao đổi sinh viên, giảng viên
với các trường đại học nước ngoài; tăng cường sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy,
học tập, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa
học, liên kết đào tạo với các trường đại học được kiểm định của nước ngoài.
d) Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, dạy, học, kiểm
tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học
Ứng dụng công nghệ thông tin thông qua các phần mềm, hệ thống: cổng
thông tin điện tử, văn phòng điện tử, sổ quản lý điện tử, họp trực tuyến, tập huấn
qua mạng, các cơ sở dữ liệu thông tin quản lý, kho bài giảng điện tử, thư viện điện
tử, dạy học qua mạng, ngân hàng câu hỏi trực tuyến, phần mềm thi trực tuyến, diễn
đàn khoa học trực tuyến, phòng thí nghiệm ảo, hội thảo khoa học trực tuyến…
đ) Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, khởi nghiệp
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Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo hiệu quả, giúp học sinh, sinh
viên thu nhận kiến thức tốt; phát hiện, bồi dưỡng kỹ năng sống, năng lực giải quyết
vấn đề trong thực tế đời sống của học sinh, sinh viên; có các hoạt động thiết thực
hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; có các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học
sinh, sinh viên mang lại hiệu quả thiết thực, đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia,
quốc tế.
g) Đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời
Có nhiều giải pháp sáng tạo giúp người học thay đổi tư duy, nhận thức về
việc học tập suốt đời nhằm thúc đẩy nhu cầu tự học, tự bồi dưỡng nâng cao kiến
thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo
điều kiện thuận lợi để người học được tham gia học tập bằng nhiều hình thức, đáp
ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và của địa phương; số lượt người học được duy
trì và tăng lên hàng năm;tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, sáng
tạo trong việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập.
III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
1. Đối với tập thể
Tổ chức thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, thiết thực; thực sự là
nơi kiến tạo, hỗ trợ, phục vụ để mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên có
môi trường thuận lợi phát huy tối đa phẩm chất, năng lực cá nhân; khuyến khích
được nhiều tập thể, cá nhân tự nguyện tham giathi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy
và học, thể hiện:
- Các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện phong trào thi đua năm học của
đơn vị.
- Số lượng và hình thức các cuộc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán
bộ quản lý, nhà giáo, người lao động về nội dung thi đua và chủ trương đổi mới của
ngành và các giải pháp thực hiện của đơn vị.
- Tỷ lệ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động thực hiện có sáng tạo, hiệu
quả việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục và đào tạo tới đồng nghiệp và
cộng đồng xã hội so với tổng số cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động của đơn
vị.
- Số lượng việc làm đổi mới, sáng tạo đã thực hiện có hiệu quả so với số
lượng cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động tại cơ quan, đơn vị trường học. Số
lượng công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm đã được công
nhận, được áp dụng vào thực tiễn và mang lại hiệu quả.
- Số lượng các việc làm đổi mới mang lại hiệu quả được đồng nghiệp công
nhận, học tập làm theo, được phổ biến nhân rộng trong và ngoài đơn vị; làm thay
đổi tích cực đến hình ảnh và chất lượng giảng dạy, giáo dục của đơn vị.
- Số lượng các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển” được thành lập trong
đơn vị, trường học. Số lượng và kết quả các việc làm đổi mới, sáng tạo mà các
nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển” đã thực hiện.
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- Kết quả chất lượng các mặt giáo dục của nhà trường so với cùng kỳ năm
học trước. Kết quả này được lượng hóa bằng các số liệu: tỷ lệ xếp loại cán bộ quản
lý, nhà giáo, người lao động; số lượng đề tài, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư
phạm ứng dụng, công trình nghiên cứu khoa học đã hoàn thành; số lượng học sinh,
sinh viên vi phạm kỷ luật, bỏ học; tỷ lệ học sinh, sinh viên đỗ tốt nghiệp…
2. Đối với cá nhân
a) Cán bộ quản lý
Tập thể được giao phụ trách phải là tập thể có phong trào thi đua đạt hiệu
quả cao, thiết thực; có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý,
thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động giáo dục được tập thể ghi nhận; đoàn kết, dân
chủ, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ
trương đổi mới giáo dục tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội, thể hiện:
- Thực hiện có sáng tạo, hiệu quả việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo
dục và đào tạo tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.
- Giải pháp đổi mới trong công tác quản lý đơn vị
- Giải pháp đổi mới trong công tác khác: giảng dạy, nghiên cứu khoa học,…
- Kết quả học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.
- Tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
- Kết quả thực hiện các giải pháp giúp đỡ đồng nghiệp.
b) Nhà giáo
Có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong việc chăm sóc, giáo dục, giảng
dạy, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn,
nghiệp vụ được tập thể ghi nhận; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, tích cực
giúp đỡ đồng nghiệp; thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo dục
tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội, thể hiện:
- Thực hiện có sáng tạo, hiệu quả việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo
dục và đào tạo tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.
- Giải pháp đổi mới trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học,…
- Kết quả học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.
- Tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
- Kết quả thực hiện các giải pháp giúp đỡ đồng nghiệp.
c) Người lao động (nhân viên trường học)
Có giải pháp đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt hiệu
quả thiết thực, được tập thể ghi nhận; có phẩm chất đạo đức tốt, tích cực giúp đỡ
đồng nghiệp, thể hiện:
- Thực hiện có sáng tạo, hiệu quả việc tuyên truyền chủ trương đổi mới giáo
dục và đào tạo tới đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.
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- Giải pháp đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Kết quả học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.
- Tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
- Kết quả thực hiện các giải pháp giúp đỡ đồng nghiệp
d) Học sinh, sinh viên
Đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, hoạt động trải nghiệm sáng
tạo, khởi nghiệp; đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế; có sáng kiến,
sáng chế trong nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; vượt khó, vươn lên học giỏi; có
hành động mưu trí, dũng cảm, hành vi, nghĩa cử cao đẹp; tham gia có hiệu quả các
hoạt động tình nguyện, thiện nguyện vì cộng đồng được cơ quan, đơn vị, tổ chức có
thẩm quyền ghi nhận.
IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
1. Giai đoạn 2017-2018:
Triển khai nội dung thi đua và tiêu chí đánh giá phong trào thi đua “Đổi mới,
sáng tạo trong dạy và học” tới từng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên,
nhân viên, học sinh, sinh viên trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh.
Các đơn vị trong ngành căn cứ nội dung thi đua, tiêu chí đánh giá và đặc
điểm tình hình của mình để xây dựng kế hoạch và đăng ký các nội dung thực hiện
phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.
Căn cứ điều kiện thực tế, nhân dịp ngày “Nhà giáo Việt Nam”, các đơn vị tổ
chức biểu dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào thi đua; tổ chức
tuyên truyền điển hình tiên tiến với những cách làm hay, sáng tạo, những giải pháp
đổi mới mang lại hiệu quả thiết thực.
Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện phong trào thi
đua và tổ chứctuyên dương cáctập thể và cá nhân tiêu biểu điển hình tiên tiến trong
phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” vào ngày kỷ niệm sinh
nhật Bác Hồ (ngày 19 tháng 5 năm 2018). Qua đó chọn những tập thể, cá nhân tiêu
biểu, xuất sắc nhất đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng.
2. Giai đoạn 2018-2020:
Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo
trong dạy và học”. Các đơn vị tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế
hoạch đã xây dựng, bổ sung các nhân tố mới, điển hình mới, nhằm đảm bảo thực
hiện thành công kế hoạch đã đề ra.
Các đơn vị, hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá và tuyên dương gương điển
hình tiên tiến trong phong trào thi đua, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu,
xuất sắc để tôn vinh, khen thưởng. Ngoài khen thưởng tại đơn vị, cần lựa chọn một
số tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất đề nghị lên cấp trên khen thưởng.
Tổ chức viết bài, tuyên truyền về gương điển hình “Đổi mới, sáng tạo trong
dạy và học”
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Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và
học”của tỉnh sẽ tổ chức cùng Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020.
V. PHÁT HIỆN, LỰA CHỌN GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA
1. Định kỳ hàng quý, kết thúc học kỳ, kết thúc năm học, các đơn vị lựa chọn
tập thể, cá nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; tổ chức thẩm định
minh chứng, sản phẩm; biểu dương, khen thưởng kịp thời; đồng thờituyên truyền,
phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các báo, tạp chí, đài địa phương.
Tháng cuối cùng của mỗi quý, các cơ quan, đơn vị gửi các điển hình tiên tiến
tiêu biểu, xuất sắc nhất, kèm theo tóm tắt thành tích nổi bật, sản phẩm, minh chứng cụ
thể về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở) và Email:
vanphong.sobariavungtau@moet.edu.vn để lựa chọn tuyên truyền, khen thưởng,
nhân rộng tạo sự lan tỏa trong phạm vi toàn ngành.
2. Chủ động phát hiện gương người tốt, việc tốt (chú trọng các tập thể, cá
nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong việc thực hiện nhiệm vụ nhất là
các tập thể, cá nhân ở những nơi khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa; những hành động
dũng cảm, người lao động trực tiếp) để khen thưởng kịp thời, tạo hiệu ứng tốt, tạo sự
lan tỏa trong phạm vi toàn ngành.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị, trường học trong ngành Giáo dục của tỉnh
Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai
thực hiện phong trào thi đua; cụ thể hóa nội dung thi đua, tiêu chí đánh giá phù hợp
với yêu cầu, điều kiện của từng đơn vị, cấp học, đảm bảo hiệu quả thiết thực;định
kỳ hằng quý, kết thúc học kỳ, kết thúc năm học lựa chọn những tập thể, cá nhân có
nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; tổ chức thẩm định minh chứng, sản phẩm
để biểu dương, khen thưởng kịp thời; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến nhân rộng
các điển hình tiên tiến; tổ chức sơ kết, tổng kết theo yêu cầu và báo cáo theo qui
định.
2. Các phòng chuyên môn thuộc cơ quan Sở
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động kiểm tra, đôn đốc cáccơ
quan, đơn vị cơ sở trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua; đồng thời
phối hợpchặt chẽ với Văn phòng Sở đánh giá, thẩm định minh chứng, sản phẩm đổi
mới, sáng tạo; phối hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng kết phong
trào thi đua; tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong đơn vị.
3. Văn phòng Sở
Là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm giúp Giám đốc hướng
dẫn,đônđốc, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện phong trào
thi đua chung toàn ngành; xét, khen thưởng hoặc để Giám đốc trình cấp có thẩm
quyền khen thưởng các điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc nhất, có nhiều minh
chứng, sản phẩm đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; tham mưu tổ chức việc sơ kết,
tổng kết phong trào thi đua.
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Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị cần
báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở) để được hướng dẫn, giúp đỡ;
thông tin chi tiết liên hệ điện thoại 0254 3542142, di động 0913 172016.
Trên đây là Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong
dạy và học” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, đề nghị các
cơ quan, đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện tốt các nội dung kế hoạch này để
phong trào thi đua thật sự đạt hiệu quả./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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