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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 07 tháng 4 năm 2022

Kính gửi:
- Các phòng của Sở;
- Các trường Trung học phổ thông1;
- Phòng GDĐT các huyện, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố2.

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021-2022, Lễ tuyên dương, khen thưởng
học sinh giỏi và giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học
sinh giỏi năm học 2021-2022 (sau đây gọi tắt là Lễ tuyên dương, khen thưởng)
dự kiến tổ chức giữa tháng 5 năm 2022 (thời gian, địa điểm cụ thể sẽ có thông
báo sau). Để tổ chức thành công Lễ tuyên dương, khen thưởng, Sở Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) yêu cầu đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
I. Đối với các phòng của Sở GDĐT
1. Văn phòng Sở
Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tham mưu lãnh đạo Sở phương
án tổ chức; đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân; chuẩn bị về cơ sở vật chất
và các điều kiện tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng báo cáo lãnh đạo Sở
trước ngày 30/4/2022.
- Theo dõi, đôn đốc, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ
quan, đơn vị; chủ động đề xuất, báo cáo lãnh đạo Sở những nội dung phát sinh.
2. Phòng Chính trị, tư tưởng - Giáo dục thường xuyên
Chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Sở xây
dựng phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng
chương trình Văn nghệ báo cáo lãnh đạo Sở và tổng hợp dự trù kinh phí phần
công việc được giao, chuyển Văn phòng trước ngày 25/4/2022.
3. Phòng Giáo dục trung học
Chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tham mưu lãnh đạo Sở phương
án đánh giá chấm điểm các tập thể, gồm: các trường THPT; Phòng GDĐT,
Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố trong công tác bồi dưỡng học
sinh giỏi năm học 2021-2022, danh sách chấm điểm gửi về Văn phòng Sở
trướcngày 18/4/2022.
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Gồm Trường Phổ thông thực hành sư phạm Tràng An
Gồm Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh
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4. Phòng Kế hoạch Tài chính
- Phối hợp với Văn phòng tham mưu lãnh đạo Sở định mức khen thưởng
đối với các tập thể, cá nhân.
- Chủ trì việc chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân; đảm bảo kinh phí để tổ
chức Lễ tuyên dương, khen thưởng.
5. Các Phòng: QLCL, GDTH, GDMN, TCCB, TTr
Phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng liên quan triển khai các công
việc theo phân công của lãnh đạo Sở.
II. Các trường THPT; Phòng GDĐT, Trung tâm GDNN-GDTX các
huyện, thành phố
Lựa chọn, giới thiệu giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi
dưỡng học sinh giỏi năm học 2021-2022, cụ thể:
1. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen
Các đơn vị lựa chọn, giới thiệu giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn có
học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi, cuộc thi Quốc gia do Bộ GDĐT
quy định - trường hợp có nhiều giáo viên cùng tham gia giảng dạy học sinh đoạt
giải thì đơn vị trình khen thưởng phải có biên bản bình xét, lựa chọn 01 giáo
viên có đóng góp xứng đáng nhất (theo Điểm b), Khoản 2, Điều 9, Quyết định số
09/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành
Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình).
2. Đề nghị Giám đốc Sở GDĐT tặng Giấy khen
- Mỗi Trung tâm GDNN-GDTX lựa chọn, giới thiệu 01 giáo viên.
- Mỗi trường THPT, mỗi Phòng GDĐT các huyện thành phố lựa chọn, giới
thiệu không quá 03 giáo viên. Riêng đối với trường THPT chuyên Lương Văn
Tụy, lựa chọn, giới thiệu giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn có học sinh đoạt
giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi, cuộc thi Quốc gia do Bộ GDĐT quy định - trường
hợp có nhiều giáo viên cùng tham gia giảng dạy học sinh đoạt giải thì đơn vị phải
có biên bản bình xét, lựa chọn 01 giáo viên có đóng góp xứng đáng nhất.
Danh sách giới thiệu cá nhân được sắp xếp theo thứ tự thành tích từ cao
xuống thấp (theo Mẫu 1), gửi về Văn phòng Sở GDĐT, đồng thời gửi qua địa chỉ
thư điện tử: phongcntt.soninhbinh@moet.edu.vn trước ngày 18/4/2022.
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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