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          UỶ BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          HUYỆN LỆ THUỶ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

        Số:           /KH-UBND                                           Lệ Thủy, ngày     tháng 7  năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ tuyên dƣơng, khen thƣởng giáo viên có thành tích bồi dƣỡng  

học sinh giỏi; học sinh giỏi và học sinh năng khiếu năm học 2019 -  2020 

 

Căn cứ Quyết định số 5565/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND huyện về 

việc ban hành Quy chế khen thưởng học sinh giỏi và cán bộ giáo viên có thành tích 

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ 

tuyên dương giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh giỏi và học 

sinh năng khiếu năm học 2019-2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Lễ tuyên dương nhằm tôn vinh các giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc 

trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. 

- Động viên, khích lệ giáo viên, học sinh, các nhà trường tích cực tham gia các 

phong trào thi đua. Đây cũng là dịp tổng kết phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" 

năm học 2019 - 2020. 

- Lễ tuyên dương là hoạt động có ý nghĩa nhằm hướng đến chào mừng 109 

năm ngày sinh đại tướng Võ Nguyên Giáp và chào mừng Đại hội đảng bộ huyện lần 

thứ 24. 

2. Yêu cầu 

- Lễ tuyên dương, khen thưởng phải được tổ chức trang trọng, vui tươi, ý nghĩa 

và hiệu quả. 

- Tổ chức đưa, đón học sinh dự Lễ tuyên dương, khen thưởng đảm bảo chu 

đáo, an toàn. 

II. QUY MÔ, SỐ LƢỢNG 

1. Số lƣợng học sinh, giáo viên đƣợc tuyên dƣơng 

Các đơn vị căn cứ Quy chế khen thưởng học sinh giỏi và cán bộ giáo viên có 

thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 

5565/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND huyện Lệ Thủy để lập danh sách học 

sinh, giáo viên được đề nghị khen thưởng. 

1.1. Đối với học sinh: 

 - Học sinh đạt giải cấp tỉnh: là những học sinh đạt giải Văn hóa, Khoa học kỹ 

thuật do Sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.  

- Học sinh đạt giải Quốc gia: là những học sinh đạt giải Văn hóa, Khoa học kỹ 

thuật và Năng khiếu do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. 
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1.2. Đối với giáo viên: 

Những giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giải cá nhân, giải đồng đội 

(không tính giáo viên bồi dưỡng tuyến 2). 

2. Số lƣợng tham dự Lễ tuyên dƣơng 

- Căn cứ số lượng tập hợp, Phòng GD&ĐT phối hợp Phòng Nội vụ tham mưu 

UBND huyện quy mô tổ chức phù hợp. 

- Phòng GD&ĐT huyện thông báo đối tượng (giáo viên, học sinh) được dự Lễ 

tuyên dương. Số giáo viên và học sinh còn lại không dự Lễ tuyên dương sẽ nhận giấy 

khen và phần thưởng tại Phòng GD&ĐT huyện. 

3. Thời gian tập hợp danh sách đề nghị tuyên dƣơng khen thƣởng 

- Từ ngày 06/7/2020 đến 09/7/2020: Phòng GD&ĐT huyện rà soát, tập hợp 

danh sách. 

- Ngày 10/7/2020: Phòng Nội vụ huyện tham mưu ban hành Quyết định khen 

thưởng, tuyên dương.  

III. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM 

 1. Thời gian: Dự kiến ngày 20/7/2020 (có giấy mời riêng).  

 2. Thành phần:  

 - Ban Thường vụ Huyện ủy;  

 - Thường trực HĐND huyện; 

 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

 - Thường trực Hội khuyến học huyện; 

  - Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện; 

- Đại diện Văn phòng Huyện ủy; 

 - Đại diện lãnh đạo các phòng ban cấp huyện liên quan; Huyện đoàn, Hội Cựu 

giáo chức, Hội CCB, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Liên đoàn Lao động huyện;  

 - Đài Truyền thanh Truyền h nh huyện (Dự và đưa tin); 

 - Đại diện lãnh đạo 64 trường phổ thông trên địa bàn huyện Lệ Thủy, gồm: 04 

trường THPT, Trường THCS&THPT Dương Văn An, Trung tâm GD-DN Lệ Thủy 

và 58 trường phổ thông trực thuộc Phòng GD&ĐT: Các trường TH, TH&THCS, 

THCS, PTDTBT, PTDTNT, Trung tâm GD trẻ KT. 

- Thành viên Ban tổ chức; 

- Toàn thể giáo viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các 

môn văn hóa;  

-  Học sinh giỏi đạt giải chính thức văn hóa cấp tỉnh trở lên, học sinh năng khiếu 

đạt giải cấp quốc gia. 

3. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa huyện Lệ Thủy. 
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4. Kinh phí:  

- Kinh phí khen thưởng được chi trả từ nguồn quỹ khuyến học của Hội khuyến 

học huyện theo định mức được quy định tại Điều 10 của Quy chế khen thưởng ban 

hành theo Quyết định số 5565/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND huyện. 

- Kinh phí tổ chức được chi từ nguồn quỹ khen thưởng đã bố trí cho phòng 

GD&ĐT (nếu thiếu sẽ cân đối sau). 

- Kinh phí làm giấy khen được chi từ nguồn thi đua khen thưởng của phòng 

Nội vụ.  

IV. NỘI DUNG, CHƢƠNG TRÌNH VÀ PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH 

1. Nội dung  

Tuyên dương, khen thưởng giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi; 

học sinh giỏi và học sinh năng khiếu năm học 2019-2020. 

2. Chƣơng trình  

2.1. Văn nghệ chào mừng: 

- Do Phòng Giáo dục và Đào tạo dàn dựng, chuẩn bị và biểu diễn. 

- Thời gian biểu diễn từ 30-35 phút. 

2.2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu:  

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

2.3. Báo cáo kết quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu 

trong năm học 2019-2020: 

Đồng chí Trưởng phòng Giáo dục&Đào tạo trình bày. 

2.4. Phát biểu chúc mừng của lãnh đạo huyện: 

Đại diện thường trực Huyện ủy (Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị) 

2.5. Khen thưởng: 

Phòng Nội vụ chủ tr  phần khen thưởng, Phòng GD&ĐT phối hợp. 

2.6. Bế mạc buổi Lễ. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng GD&ĐT huyện 

Chịu trách nhiệm tham mưu nội dung, chương tr nh tổ chức Lễ tuyên dương; dự 

trù kinh phí tổ chức và kinh phí khen thưởng tr nh UBND huyện xem xét quyết định; 

ban hành văn bản chuyển đến các trường học trên địa bàn huyện và tổng hợp số liệu 

giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh giỏi và học sinh năng khiếu 

của toàn huyện. 

 

2. Phòng Nội vụ huyện 
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Tham mưu UBND huyện thành lập Ban tổ chức; tham mưu về quy tr nh, thủ tục 

và các quyết định khen thưởng. 

Phối hợp với Phòng GD&ĐT chủ tr  phần khen thưởng tại buổi Lễ tuyên dương. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch  huyện 

Chủ tr , phối hợp với Phòng Giáo dục&Đào tạo huyện tham mưu thẩm định 

kinh phí khen thưởng học sinh giỏi trong năm học 2019 - 2020 theo Quy chế tr nh 

UBND huyện phê duyệt.  

4. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Làm công tác tổ chức buổi Lễ tuyên dương và chuẩn bị bài phát biểu chúc mừng 

cho lãnh đạo huyện. 

5. Hội Khuyến học huyện 

Phối hợp với phòng GD&ĐT, phòng TC-KH đảm bảo kinh phí khen thưởng cho 

học sinh và giáo viên .   

6. Ban tổ chức 

Chịu trách nhiệm xây dựng Chương tr nh cụ thể để tổ chức buổi Lễ tuyên dương 

đạt chất lượng, hiệu quả cao. 

7. Các đơn vị trƣờng học liên quan 

Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về việc tổ chức Lễ tuyên dương khen 

thưởng của Phòng Giáo dục và Đào tạo; lập danh sách học sinh được khen thưởng 

theo Quy chế của UBND huyện gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo đúng thủ tục và 

thời gian quy định.  
 

Nơi nhận:                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Ban TV Huyện ủy (b/c);                                                                     KT.CHỦ TỊCH 

- TTHĐND huyện;                                                             PHÓ CHỦ TỊCH 

- CT, PCT UBND huyện PTLV;                                                             

- Các phòng ban, đơn vị liên quan; 

- Các trường học liên quan; 

- Đăng Website UBND huyện; 

- Đăng Website Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, GD&ĐT.                                                                           

                                                                                        Đặng Thị Hồng Thắm  
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