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UBND TP. CẦN THƠ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2417 /KH-SGDĐT

Cần Thơ, ngày 23 tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ tuyên dƣơng, khen thƣởng học sinh giỏi
năm học 2019-2020
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh
giỏi năm học 2019-2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Vinh danh thành tích của học sinh tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và
rèn luyện. Động viên, khuyến khích học sinh tiếp tục phát huy thành tích đạt
được cao hơn trong những năm tiếp theo nhằm đáp ứng mục tiêu bồi dưỡng
nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nhân tài của thành phố;
- Ghi nhận sự đóng góp trong công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng
học sinh giỏi của các thầy cô giáo, nhà trường;
- Nhân rộng những tấm gương dạy tốt, học tốt. Khuyến khích giáo viên và
học sinh phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc
cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo
của các cấp quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
2. Yêu cầu
- Biểu dương những học sinh có cố gắng trong học tập, rèn luyện, học
sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố, quốc
gia và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020;
- Tổ chức lễ tuyên dương trang trọng, ý nghĩa, tôn vinh được cá nhân thầy
giáo, cô giáo, học sinh; có tính chất tuyên truyền, giáo dục cao;
- Học sinh mặc đồng phục của trường khi tham dự Lễ, đoàn viên mang
huy hiệu đoàn giữ trật tự và vệ sinh chung.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian
- Thời gian: 8 giờ 00, thứ Năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020.
- Đón đại biểu: từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 00.
2. Địa điểm: Hội trường Số 2, Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ.
(Số 39 đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)

2

III. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH
1. Văn nghệ chào mừng;
2. Nghi thức, chào cờ;
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
4. Báo cáo công tác chỉ đạo, kết quả thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi
năm học 2019-2020;
5. Phát biểu của đại diện học sinh;
6. Phát biểu của lãnh đạo thành phố (nếu có), lãnh đạo Sở;
7. Khen thưởng;
8. Bế mạc.
IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Đại biểu mời
- Thường trực Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành
ủy, Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng;
- Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Văn hóa - Xã hội;
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Thi đua - Khen thưởng;
- Sở, ban, ngành: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Thành đoàn Cần Thơ,
Hội Khuyến học thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố;
- Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Công đoàn ngành GD&ĐT;
- Lãnh đạo các cơ quan báo, đài: Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại
thành phố Cần Thơ, Đài Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ, Báo
Giáo dục và Thời đại, Truyền hình Quốc hội; Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông
tấn xã Việt Nam.
2. Đại biểu triệu tập
- Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT;
- Hiệu trưởng các trường THPT có học sinh đạt giải nhất học sinh giỏi lý
thuyết cấp thành phố;
- Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi:
+ Giáo viên bồi dưỡng đội tuyển thi khoa học - kỹ thuật dành cho học
sinh trung học cấp quốc gia đạt giải Ba;
+ Giáo viên bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi lý thuyết cấp quốc gia
đạt giải Nhất, Nhì, Ba;
+ Giáo viên đạt thành tích trong ngày hội giao lưu cấp quốc gia về đổi mới
phương pháp giáo dục an toàn giao thông trong trường tiểu học năm học 2019 - 2020;
- Học sinh giỏi:
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+ Học sinh đạt giải quốc tế: Đạt thành tích cao tại ngày Hội ROBOTHONWECODE quốc tế năm 2019 tại Quảng Châu - Trung Quốc;
+ Học sinh giỏi cấp quốc gia: Học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích
cấp quốc gia, cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học;
+ Học sinh đạt thành tích trong ngày hội giao lưu cấp quốc gia về đổi mới
phương pháp giáo dục an toàn giao thông trong trường tiểu học năm học 2019 - 2020;
+ Học sinh đạt điểm xét tốt nghiệp cao kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020;
+ Học sinh đạt giải Nhất cuộc thi KHKT cấp thành phố học sinh trung học;
+ Học sinh đạt giải Nhất lý thuyết THPT cấp thành phố.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở
- Phối hợp Phòng Giáo dục Trung học lên phương án tổ chức khen thưởng
cho học sinh tại Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2019-2020;
- Chuẩn bị kịch bản và dẫn chương trình buổi Lễ;
- Phối hợp Phòng Giáo dục Trung học chuẩn bị cơ sở vật chất, âm thanh,
nhân sự phục vụ, trang trí phông, băng rôn, khẩu hiệu, bố trí chỗ ngồi đại biểu;
- Tham mưu thư ngỏ gửi các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm, mạnh
thường quân tham gia đóng góp kinh phí trao thưởng cho học sinh.
2. Phòng Giáo dục Trung học
- Phát hành thư mời; chủ trì, tham mưu Giám đốc Sở Quyết định khen
thưởng cho học sinh. Phối hợp Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính
chuẩn bị hồ sơ, giấy khen, kinh phí khen thưởng;
- Phối hợp Văn phòng và các phòng có liên quan chuẩn bị thư mời, công
văn triệu tập đại biểu, chuẩn bị hồ sơ tham mưu Quyết định khen thưởng;
- Bố trí, sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu, giáo viên, học sinh tham dự;
- Chuẩn bị nhân sự hỗ trợ tổ chức khen thưởng (8 học sinh, 2 giáo viên);
- Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Sở; hướng dẫn
học sinh viết bài phát biểu; báo cáo công tác chỉ đạo, kết quả thực hiện bồi
dưỡng học sinh giỏi năm học 2019-2020;
- Dự trù, quyết toán kinh phí tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học
sinh giỏi 2019-2020.
- Phối hợp với Văn phòng chuẩn bị và trình chiếu chương trình phát thưởng.
3. Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Tiếp nhận các khoản đóng góp, ủng hộ các suất học bổng, các phần
thưởng của các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ;
- Chuẩn bị kinh phí khen, thưởng;
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- Chủ trì và phối hợp với Văn phòng Sở, Phòng Giáo dục Trung học
quyết toán các khoản chi tổ chức Lễ; chi khen, thưởng.
4. Phòng Chính trị tƣ tƣởng
- Phối hợp Trường THPT Châu Văn Liêm chuẩn bị 03 tiết mục văn nghệ
chào mừng;
- Phân công nhân sự chụp ảnh tư liệu;
- Phối hợp với Công đoàn, Văn phòng, các phòng có liên quan và các cơ
quan báo, đài làm công tác tuyên truyền trước, trong và sau Lễ.
5. Phòng Giáo dục Tiểu học
- Tập hợp và gửi danh sách khen thưởng học sinh cấp tiểu học đạt thành
tích cao tại ngày Hội ROBOTHON – WECODE quốc tế năm 2019 tại Quảng
Châu - Trung Quốc; Giáo viên và học sinh đạt thành tích trong ngày hội giao lưu
cấp quốc gia về đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông trong trường
tiểu học năm học 2019-2020;
- Huy động và điều hành lực lượng phục vụ khen thưởng.
6. Các đơn vị trực thuộc
- Hướng dẫn, nhắc nhở học sinh nghiêm túc trong thời gian chào cờ, giữ
trật tự khi tham dự Lễ; nhanh chóng lên sân khấu khi được gọi tên, chào và cảm
ơn đại biểu trao bằng khen, giấy khen;
- Hướng dẫn, sửa chữa và gửi các bài phát biểu của học sinh về Phòng Giáo
dục Trung học trước 11 giờ, ngày 14 tháng 9 năm 2020 (khi được yêu cầu);
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Giáo dục và Đào tạo phân công.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi
năm học 2019-2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, đề nghị các
đơn vị liên hệ Phòng Giáo dục Trung học (Chuyên viên Lê Thị Hồng Đào, số
điện thoại: 0763.707.838) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- VP UBND TP;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng GD&ĐT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Cổng thông tin Sở;
- Lưu: VT.

Trần Hồng Thắm

