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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ tuyên dương và trao thưởng học sinh, giáo viên có học sinh  

đoạt giải Quốc gia THPT năm học 2020 - 2021 

  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tổ chức 

tuyên dương và trao thưởng học sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải Quốc gia 

THPT năm học 2020 - 2021; 

Căn cứ Nghị quyết 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng Nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa;  

Trên cơ sở kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020 - 

2021, tỉnh Thanh Hóa có 56 học sinh và 22 giáo viên có học sinh đoạt giải; UBND 

tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương và trao thưởng học 

sinh, giáo viên có học sinh đoạt giải Quốc gia THPT năm học 2020 - 2021. 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

Để kịp thời khuyến khích, động viên 56 học sinh và 22 giáo viên có học sinh 

đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020 - 2021. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI LỄ 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức 

a) Thời gian tổ chức: Từ 15 giờ, ngày 21/01/2021 (thứ Năm); 

b) Địa điểm tổ chức: Phòng họp tầng 3, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Số 04 Hà Văn 

Mao, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa). 

2. Thành phần dự Lễ 

a) Đại biểu mời: 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Dân Vận Tỉnh ủy, 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy khối Cơ quan doanh và doanh nghiệp tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Văn 

hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện; Trưởng phòng 

Giáo dục và Đào tạo các địa phương có học sinh đoạt giải, gồm: Thành phố Thanh 

Hóa, huyện Hậu Lộc và huyện Cẩm Thủy. 

- Đại diện lãnh đạo: Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức tỉnh Thanh Hóa. 
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- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Thường trực công đoàn ngành Giáo dục; 

trưởng các phòng: Khảo thí, Giáo dục Trung học, Văn phòng Sở Giáo dục và Đào 

tạo. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Giáo dục và Thời đại; Báo Thanh 

Hóa. 

b) Đại biểu triệu tập:  

- Ban Giám hiệu các trường THPT: Chuyên Lam Sơn, Hậu Lộc 1, Cẩm Thủy 1; 

- Học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi 

Quốc gia THPT năm học 2020-2021. 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Chương trình buổi Lễ 

- Đón tiếp đại biểu; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Báo cáo kết quả của Đoàn học sinh tỉnh Thanh Hóa tham dự kỳ thi chọn học 

sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021; 

- Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. 

- Phát biểu cảm tưởng của học sinh đoạt giải trong kỳ thi. 

- Phát biểu cảm tưởng của giáo viên có học sinh đoạt giải trong kỳ thi. 

- Tổ chức trao thưởng. 

- Bế mạc buổi lễ. 

2. Trang trí, khánh tiết 

- Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng; Tượng Bác Hồ (đặt trên bục cao). 

- Maket: 

TỈNH THANH HÓA 

 

 

LỄ TUYÊN DƯƠNG VÀ TRAO THƯỞNG  

HỌC SINH, GIÁO VIÊN CÓ HỌC SINH  

ĐOẠT GIẢI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 2020 - 2021 
 

 

 Thanh Hóa, ngày 21 tháng 01 năm 2021 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng UBND tỉnh 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức buổi Lễ; 

tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký, ban hành Giấy mời đại biểu. 
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- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan chuẩn bị Hội 

trường, maket buổi Lễ và công tác chuẩn bị cho buổi Lễ.  

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì xây chương trình buổi Lễ và làm công tác tổ chức buổi Lễ (dẫn 

chương trình buổi lễ, giới thiệu đại biểu, báo cáo kết quả của Đoàn học sinh tỉnh 

Thanh Hóa tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020-2021, 

bế mạc buổi Lễ). 

- Triệu tập đại biểu dự buổi lễ theo đúng thành phần (các đơn vị trực thuộc 

Sở, trường học và học sinh); 

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức 

buổi lễ. 

3. Ban Thi đua - Khen Thưởng 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh, 

chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho buổi Lễ; 

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và kinh phí trao 

thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải Quốc gia THPT năm học 

2020 - 2021; kinh phí tổ chức buổi Lễ; 

- Tổ chức trao thưởng tại buổi Lễ. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa dự và đưa tin buổi Lễ.  

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Được lấy từ nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng của tỉnh năm 2021. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị các 

đơn vị phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c);  

- Thường trực UBND tỉnh; 

- Sở GD&ĐT; 

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn 
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Thanh Hóa, ngày 21 tháng 01 năm 2021 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Lễ tuyên dương và trao thưởng học sinh, giáo viên  

có học sinh đoạt giải Quốc gia năm học 2020 - 2021 

 

 

STT Nội dung Người thực hiện 

1 Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức. 

2 
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu 

Đồng chí Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc 

Sở GD&ĐT. 

3 

Báo cáo kết quả Đoàn học sinh 

tỉnh Thanh Hóa tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc gia 

THPT năm học 2020-2021. 

Đồng chí Trần Văn Thức, Tỉnh ủy 

viên, Giám đốc Sở GD&ĐT. 

4 
Phát biểu chúc mừng và giao 

nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh. 

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn 

ĐBQH tỉnh. 

5 
Phát biểu của đại diện học sinh 

đoạt giải. 
Đại diện học sinh đạt giải. 

6 
Phát biểu của đại diện giáo viên 

có học sinh đoạt giải  
Đại diện giáo viên có học sinh đạt giải. 

7 Tổ chức trao thưởng. 
Đồng chí Đỗ Trọng Hùng, Trưởng ban 

Thi đua, Khen thưởng tỉnh 

8 Bế mạc buổi lễ.  Sở Giáo dục và Đào tạo 

 

                                                                             BAN TỔ CHỨC 
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