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Số 33- KH/TCT

KE HOẠCH
về tổ chức Cuộc thi "Viết về ngươi thầy”
đành cho giảng viên, cán bộ, học viên
đã và đang công tác, học tập tại Trương
Thực hiện chỉ đao của Đảng uỷ và thực hiện Chương trình công tác năm học
2018- 2019; nhằm thiềt thực hướng dến chao mưng ngày Nha giáo Việt Nam 20-112018 cũng như đẩy mạnh các hoạt động phong trào trong đối tương can bộ, giảng
viên, học viên; thể hien đạo lý "tôn sư trong đạo", "uống nước nhớ nguồn", Trường
Chính trị thành phố tổ chức Cuộc thi "Viết về người thầy" danh cho giang viên, can
bộ, học viên đang học tập trong Nha trường:
I. MỤC ĐICH - YÊU CẢU
Tao môi trương để giảng viên, cán bộ, học viên được thể hiện tình cam kính
yêu, long biết ơn dành cho nhưng người thầy đã cho mình những bài 1 Ọ C trong cuộc
sống, trong công việc, từ đó giup g: àng viên, cán bộ, học viên tiếp tục nuôi dường
tinh thần dam mê, cống hiến trong học tập, còng tác và nghiên cứu.
Cuộc thi giúp giảng viên, can bộ, học viên hiểu và chia sê về sự nghiệp trồng
người với các thầy giáo, cô giáo; đồng thơi, qua đó gop phàn g io dục giá trị nhân
văn và truyền thống "tôn sư trọng đạo", "uống nước nhớ nguồn" quý bau của dan tộc.
Cuộc thi được tuyên truyền rộng rài đến giảng viên, cán bộ, học viên đang
công tac, học tập trong Nha trương.
II. ĐƠN VỊ CHỈ ĐẠO, TO CHỨC
1. Đơn vị chỉ đạo: Ban Giám hiệu Nhà trường.
2. Đơn vị tổ chưc: Công đoàn Trương Chính trị Thanh phố.
III. ĐÓI TƯỢNG, THỜI GIAN THI
1. Đối tượng dự thi: giang viên, cán bộ, học viên đà và đang công tac, học tập
tại Trương Chính trị Thanh phố.
2. Thời gian tổ chức
Thời gian nhận bái dư thi: Từ ngày 13/11/ 2018 đến ngày 15/11/2018.
IV. NỌI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Nội dung thi: Viết về nhừng tấm gương, kỷ niệm, nhừng bai học, câu
chuyện cảm động, ấn tượng về người thầy g ío, cô giáo,... có thực đà để lai cho tác
g i bài học sâu sắc để học hỏi, noi theo trong cuộc sống, trong học tập và công tac.
2. Hình thưc thi: Mỗi tác giả có thể thực hiện va gửi nhiều tác phẩm dư thi.
Cac tác phẩm dự thi do chính tác giả viết, chưa từng tham dư bất kỳ một cuộc thi nào
và được thể hiện dưới )1 trong 02 hình thức sau đây:
Van xuôi (khuyến khích các bài dự thi viết tay gửi về Ban Tổ chức)
Thu âm câu chuyện (file).

- Kết thúc thơi gian nhận ba thi: Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức chấm bai. Cac
tác phẩm dự thi sẽ đươc đang tải trẽn website Trựơng chính trị Ẹ)a Năng trên chuyên
mục "Viết về ngươi thầy" cùa Nhà trương, từ ngay 16/11/2018 đến khi kết thúc Cuộc
thi.
- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tiến hanh thẩm đinh la nội dung, nhan vật, châm
điểm để Ban Giam kháo Cuộc thi xem xét, lựa chon các tác phẩm đạt giải cao nhất
của Cuộc thi.
V. C ơ CẨU GIẢI THƯƠNG
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giải thưởng cho cac tác giả có tác phẩm đự thi
đươc đánh giá từ cao nhất đến khuyến khĩch. Giải thưởng bao gôm: 01 giải Nhất, 01
giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích.
VI. TỎ CHỨC THựC HIỆN
1. Cồng Hoàn Trường Chính trị thành phố:
Ban chấp hanh Công đoan tham mưu xây đựng Thể lệ, các vãn bản hướng dẫn
triển khai Cuộc thi; tham mưu thanh lập Ban Tố chức, Ban Giám khảo Cuộc thi; tổ
chức phát động, tổng kết Cuộc thi, phối hơp với cac đơn vị, tập thể, cá nhan có liên
quan tổ chưc Cuộc thi.
2. Phòng Hanh chính- tổ chưc: Thưc hiện công tac truyền thông các tac
phẩm dư thi trên website Trương chính trị Đa Nang.
3. Các khoa phòng: tuyẻn truyền, vận động giảng viên, can bộ, hoc vièn đang
cổng tac và hoc tập trong Nha trương tham gia Cuộc thi, giới thiệu nhân sự tham gia
Ban Tổ chức, Ban Giam khảo Cuộc thi.
4. Phòng Đào tạo: Triển khai cac hoat động hương ứng Cuộc thi trong các lơp
học; tao điều kiện thuận lợi, hỗ trơ giảng viên, hoc viên trong quá trĩnh tham gia
Cuộc thi.
5. Chù nhiệm các lóp: tuyên truyền, vận động học viên đang hoc tập trong
Nha trường tham gia Cuộc thi.
6.
Ban Cán sự các lớp: Tham dư Lề phát động cuộc thi (theo giấy mời); hop
lởp triển khai nội dung Ké hoach đến từng hoc viên và đôn đốc thực hiện.
Trên đay là Kê hoach tô chức Cuộc
Viêt vê ngươi thây danh cho giảng
viên, cán bộ, học viên đã và đang công tac, ) C tập tại Trương. Kính đề ngh các đơn
vị liên quan triển khai thực hiện, ị
Nơi nhan :
- Cac Sở, Ban, Ngành thành phổ (phổi hợp t/h),
- Quân ủy, UBND cac quận (phối hợp Ưh),
- Huyẹn ủy, ỤBND huyẹn Hòa Vang (phối hợp t/h),
- Đảng ũy khối Cac cơ quan TP (để b/c),
- Cong đoan Vien chưc TP (đề b/c),
- Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trương,
- Các khoa, phòng,
- Chủ nhiệm cac lớp TCLLCTHC 2018,
- BCS các lớp TCLLCTHC 2018,
- Lưu VT, ĐT.

Nguyễn Đình Thuận

