
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-SGDĐT Kon Tum, ngày      tháng      năm 

   

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi tiêu 

biểu tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021 

 

Căn cứ Chương trình số 02/CTr-SGDĐT ngày 14/9/2020 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về Chương trình công tác trọng tâm năm học 2020-2021 và Chương 

trình số 01/CTr-SGDĐT ngày 06/01/2021 về Chương trình công tác trọng tâm 

năm học 2020-2021 (bổ sung nhiệm vụ từ tháng 01 năm 2021), Sở Giáo dục và 

Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, 

giáo viên giỏi tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm kịp thời động viên, khen thưởng các học sinh đạt thành tích xuất 

sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, học sinh đạt giải trong kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc gia, học sinh đạt giải trong cuộc thi khoa học - kĩ thuật 

cấp tỉnh, cấp quốc gia; giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải quốc gia và 

giáo viên đạt thành tích cao trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ IX 

năm học 2020-2021. 

- Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành, khuyến khích cán 

bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục 

và đào tạo của tỉnh Kon Tum trong thời gian tới; góp phần bồi dưỡng, đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện 

đại hóa của địa phương trong giai đoạn mới. 

- Lễ Tuyên dương phải được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, tôn vinh được 

các tập thể, cá nhân thầy, cô giáo và học sinh đạt thành tích cao trong năm học 

2020-2021; tuyên truyền sâu rộng đến toàn ngành và toàn xã hội. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 8h00, ngày 16 tháng 4 năm 2021 (đón đại biểu từ 7h30-

8h00, ngày 16/4/2021). 

2. Địa điểm: Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum, Khu đô thị phía 

Nam Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

III. THÀNH PHẦN 

1. Đại biểu khách mời 

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đại diện Thường trực HĐND, Ban Văn hóa – Xã hội; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 
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- Đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Tỉnh Đoàn Kon Tum, Hội 

Khuyến học tỉnh, Hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật tỉnh; 

- Đại diện Công đoàn ngành GDĐT 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Đại diện Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh; 

- Đại diện Báo Kon Tum; 

- Đại diện cha mẹ học sinh được tuyên dương, khen thưởng (có tên trong 

Quyết định tuyên dương, khen thưởng). 

2. Đại biểu triệu tập 

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Trưởng các đơn vị hành chính thuộc Sở; 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục có học sinh, giáo viên được tuyên 

dương, khen thưởng; 

- Các tập thể, cá nhân (học sinh, giáo viên) có tên trong Quyết định tuyên 

dương, khen thưởng. 

Lưu ý:  

- Trang phục tham gia dự Lễ của giáo viên: nam: quần tây, áo sơ mi, thắt 

cà vạt; nữ: áo dài truyền thống hoặc trang phục dân tộc (nếu có). 

 - Trang phục tham gia dự Lễ của học sinh: mặc đồng phục học sinh hoặc 

trang phục dân tộc (nếu có). 

IV. NỘI DUNG 

1. Đón tiếp đại biểu; 

2. Văn nghệ chào mừng; 

3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

4. Thông qua các báo cáo: 

- Đánh giá kết quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia năm học 

2020-2021; 

- Đánh giá kết quả công tác tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 

9 năm học 2020-2021; 

- Đánh giá kết quả công tác tổ chức cuộc thi khoa học - kĩ thuật cấp tỉnh 

và tham gia cuộc thi khoa học - kĩ thuật cấp quốc gia năm học 2020-2021; 

- Đánh giá kết quả tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh các cấp học 

năm học 2020-2021;  

5. Phát biểu của đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; 

6. Phát biểu chúc mừng của Lãnh đạo UBND tỉnh; 

7. Phát biểu của đại diện học sinh giỏi tiêu biểu; 

8. Phát biểu của đại diện giáo viên giỏi tiêu biểu; 
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9. Khen thưởng; 

10. Bế mạc. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương, khen 

thưởng học sinh giỏi, giáo viên giỏi tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm học 2020-

2021; 

- Tham mưu Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ 

Lễ tuyên dương, khen thưởng (có phân công nhiệm vụ cụ thể); 

- Chủ trì tham mưu các nội dung liên quan đến công tác thi đua, khen 

thưởng. 

- Tham mưu thư ngõ gửi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các nhà hảo tâm, 

mạnh thường quân, …tham gia đóng góp, hỗ trợ kinh phí tặng thưởng cho học 

sinh giỏi, giáo viên giỏi tiêu biểu; 

- Phát hành Giấy mời; 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị 05 tiết mục văn nghệ 

(đa dạng thể loại, chủ đề tập trung ca ngợi mái trường, quê hương, đất nước, ca 

ngợi thầy cô, học trò, về ngành Giáo dục,…); 

- Chuẩn bị kịch bản và dẫn chương trình Lễ tuyên dương, khen thưởng; 

- Tham mưu kinh phí tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng; hoàn thành 

các thủ tục quyết toán kinh phí tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng; 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Mầm non -

Tiểu học biên tập, trình chiếu hình ảnh, video, clip phục vụ báo cáo trong Lễ 

tuyên dương, khen thưởng. 

2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở 

- Triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định thành lập Ban 

Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, 

giáo viên giỏi tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố 

- Triệu tập thành phần tham dự theo Kế hoạch. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh giỏi, giáo viên giỏi tiêu biểu: hỗ 

trợ kinh phí đi lại, ăn, ở cho học sinh; hỗ trợ công tác phí cho giáo viên theo quy 

định hiện hành. 

4. Các đơn vị trực thuộc Sở 

- Cử thành phần tham dự theo Kế hoạch. 

- Hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn, ở cho học sinh; hỗ trợ công tác phí cho giáo 

viên được tuyên dương khen thưởng theo quy định hiện hành. 

5. Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất: trang trí hội trường, sắp xếp bàn ghế (khoảng 

350 đại biểu), máy chiếu, loa, điện,… phục vụ Lễ tuyên dương, khen thưởng. 
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- Cử 06 học sinh nữ cấp THPT (có chiều cao tương đương nhau, mặc 

đồng phục áo dài học sinh) tham gia tiểu ban phát thưởng. 

VI. KINH PHÍ 

- Kinh phí tổ chức: chi từ nguồn sự nghiệp giáo dục tập trung tại Văn 

phòng Sở. 

- Kinh phí khen thưởng: chi từ nguồn sự nghiệp giáo dục tập trung tại Văn 

phòng Sở và các nguồn vận động, hỗ trợ hợp pháp khác. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, 

giáo viên dạy giỏi tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và 

Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các đơn vị 

liên quan thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Bộ GDĐT (báo cáo); 

- Thường trục Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố (thực hiện); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (chỉ đạo); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 
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