SỞ GD VÀ ĐT TỈNH AN GIANG
TRƯỜNG TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG
NGUYỄN QUANG DIÊU
Số: 121/KH-THPTNQD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Châu, ngày 30 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức phát động thi đua phòng chống tội phạm, HIV/AIDS,
tệ nạn xã hội Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Quang Diêu năm 2022
Thực hiện theo Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Ban Chỉ
đạo phòng, chống tội phạm (PCTP), HIV/AIDS, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh); Kế
hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 16/02/2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh phát động thi đua PCTP,
HIV/AIDS và các TNXH năm 2022;
Thực hiện theo Kế hoạch số 627/KH-SGDĐT ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về công tác PCTP, HIV/AIDS và các TNXH năm 2022;
Thực hiện theo kế hoạch số 24/KH-CATX-XDPT của Công an thị xã Tân Châu về
Tuyên truyền phòng, chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông và tệ nạn ma túy tại các
trường THPT trên địa bàn thị xã Tân Châu năm 2022;
Thực hiện theo Kế hoạch số 115/KH-NQD ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Trường
Trung học Phổ thông Nguyễn Quang Diêu về việc triển khai thực hiện công tác PCTP,
HIV/AIDS và các TNXH trong nhà trường năm 2022.
Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Quang Diêu xây dựng Kế hoạch phát động
phong trào thi đua PCTP, HIV/AIDS và các TNXH trong nhà trường năm 2022 với nội
dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm đẩy mạnh các hoạt động thi đua trong công tác PCTP, HIV/AIDS và các
TNXH, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong toàn ngành ra sức
thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS và các TNXH, phấn đấu thực
hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành năm 2022.
- Thông qua phong trào thi đua, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết
tâm của các tập thể và cá nhân trong việc ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các loại tội
phạm, HIV/AIDS và các TNXH năm 2022 trong ngành GDĐT nói chung và trong nhà
trường nói riêng.
- Góp phần đảm bảo ANTT, AT trong đơn vị, tạo điều kiện học tập và vui chơi,
giải trí, an toàn, lành mạnh cho học sinh, góp phần đảm bảo tốt ANTT trong nhà trường,
xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, học sinh an tâm, an toàn, tích cực,
cùng góp phần đảm bảo ANTT ở địa phương.
II. NỘI DUNG, TIÊU CHUẨN, ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC THI ĐUA
1. Nội dung thi đua
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- Thực hiện theo Kế hoạch số 627/KH-SGDĐT ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Sở
Giáo dục và Đào tạo An Giang về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS
và các tệ nạn xã hội năm 2022.
- Thực hiện theo Kế hoạch số 115/KH-NQD ngày 28 tháng 3 năm 2022 của
Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Quang Diêu về việc triển khai thực hiện công tác
PCTP, HIV/AIDS và các TNXH trong nhà trường năm 2022.
2. Tiêu chuẩn thi đua
- Có nhiều mô hình, sáng kiến phục vụ có hiệu quả công tác PCTP, HIV/AIDS
và các TNXH trong năm 2022.
- Có thành tích xuất sắc trong công tác PCTP, HIV/AIDS và các TNXH trong
nhà trường và địa phương trong năm 2022;
- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước.
3. Đối tượng thi đua
Tất cả giáo viên, nhân viên và học sinh của trường.
4. Thời gian thi đua
- Thời gian thi đua: Thực hiện trong năm 2022.
- Thời gian tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện: Tổng kết kết quả thực hiện
vào 30/10/2022 ở trường. Lãnh đạo sẽ tiếp tục đề nghị cấp trên khen thưởng đối với cá
nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước ngày 15 tháng 11 năm 2022.
5. Hình thức khen thưởng
- Khen thưởng đột xuất giáo viên và học sinh lập thành tích tiêu biểu trong công
tác PCTP.
- Căn cứ vào kết quả thực hiện theo kế hoạch số 115/KH-NQD ngày 28 tháng 3
năm 2022 của Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Quang Diêu về việc triển khai thực
hiện công tác PCTP, HIV/AIDS và các TNXH trong nhà trường năm 2022 và các tiêu chí
thi đua trong kế hoạch, Tổ trưởng Chuyên môn, Tổ trưởng Văn phòng xem xét và giới
thiệu với Lãnh đạo nhà trường để tiếp tục xem xét và đề nghị cấp trên khen thưởng. Thời
hạn vào phiên họp cuối tháng 10/2022.
- Lãnh đạo nhà trường hoàn thành thủ tục, hồ sơ, báo cáo kết quả thực hiện về Sở
GDĐT tỉnh An Giang (Phòng CTTT) vào 15/11/2022.
6. Thủ tục, hồ sơ khen thưởng
- Căn cứ kết quả thực hiện nêu trên, lãnh đạo nhà trường chọn ra 01 tập thể và 01
cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng.
- Hồ sơ đề nghị khen thưởng (lập thành 03 bộ), gồm:
+ Tờ trình đề nghị khen thưởng, kèm danh sách (theo Mẫu 01/TĐKT của Quyết
định số 87/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công
tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang).
+ Biên bản họp xét khen thưởng (theo Mẫu 02/TĐKT của Quyết định số
87/2017/QĐ-UBND).
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+ Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo Mẫu số
1, 2 ban hành kèm 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).
7. Kinh phí khen thưởng
- Nguồn kinh phì hợp pháp của đơn vị.
- Tập thể và cá nhân được cấp trên khen thưởng sẽ nhận định mức khen thưởng
của cấp trên theo quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Lãnh đạo nhà trường
- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện trong thi đua trong nhà trường.
- Phân công người phụ trách và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện phòng trào thi
đua này.
- Tổ chức tổng kết, đánh giá và đề nghị cấp trên khen thưởng theo đúng thời gian
quy định: cuối tháng 10/2022 và nộp hồ sơ trước 15/11/2022.
2. Đối với Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên
- Thực hiện tốt vai trò phối hợp trong công tác đảm bảo ANTT, AT trong đơn vị.
Phát động các cá nhân tham gia tốt phong trào thi đua theo tinh thần kế hoạch.
- Tăng cường công tác động viên, giám sát việc thực hiện và tham mưu, đề xuất
khen thưởng biểu dương các cá nhân xuất sắc và phê bình các cá nhân chưa có ý thức
tốt trong việc thực hiện công tác PCTP.
3. Đối với Tổ trưởng chuyên môn, Tổ trưởng văn phòng
- Triển khai cụ thể kế hoạch đến các thành viên trong tổ để biết thực hiện và
tham gia thi đua.
- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện ở tổ và đề xuất khen thưởng (nếu có)
4. Đối với bộ phận tài vụ
Căn cứ vào kế hoạch để thực hiện hồ sơ quyết toán, khen thưởng cho giáo viên
đạt giải theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức phát động thi đua phòng, chống tội phạm,
HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong và ngoài
nhà trường của Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Quang Diêu năm 2022. Trong quá
trình thực hiện nếu có gặp khó khăn liên hệ với lãnh đạo nhà trường để được hướng dẫn,
gợi ý thêm để thực hiện tốt phong trào./.
Nơi nhận:
- BGH, CĐCS, ĐTN;
- TTCM,TTVP,GVCN;
- Website trường;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thịnh
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