
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:         /SGDĐT-VP 
 

V/v triệu tập học sinh nhận thưởng  

tại Chương trình trao thưởng của Quỹ 

khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh 

tỉnh Ninh Bình năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Ninh Bình, ngày         tháng 01 năm 2022 

 

       Kính gửi:  

             - Các phòng của Sở; 

      - Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 

      - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

  - Trường Phổ thông thực hành sư phạm Tràng An. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc tổ chức vinh danh, khen thưởng của Quỹ khuyến học, khuyến 

tài Đinh Bộ Lĩnh tỉnh Ninh Bình năm 2021; Công văn số 32/UBND-VP6 ngày 

14/01/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Chương trình khen thưởng của Quỹ 

khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh tỉnh Ninh Bình năm 2021; 

Chương trình khen thưởng được tổ chức từ 8 giờ 30 phút, Chủ nhật, ngày 

23/01/2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đường Đinh Điền, phường Đông 

Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Truyền hình trực tiếp trên sóng 

Đài phát thanh truyền hình tỉnh Ninh Bình. 

Để tổ chức Chương trình trao thưởng thành công, Sở GD&ĐT yêu cầu các 

đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Đối với các phòng của Sở GD&ĐT 

 Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Công văn số 

1662/SGDĐT-VP ngày 15/12/2021 của Sở GD&ĐT về việc triển khai tổ chức 

Chương trình trao thưởng của Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh tỉnh 

Ninh Bình năm 2021. 

2. Các đơn vị trực thuộc Sở; Trường Phổ thông thực hành sư phạm 

Tràng An; Phòng GD&ĐT huyện, thành phố  

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Công văn số 

1662/SGDĐT-VP ngày 15/12/2021 của Sở GD&ĐT. 

- Cử người nhận giấy mời của Ban tổ chức tại Sở GD&ĐT, thời gian 

trong ngày 18/01/2021 (trong giờ làm việc), chuyển cho học sinh muộn nhất 

trong ngày 21/01/2021 (kể cả đối tượng nguyên là học sinh của trường, hiện là 

sinh viên đại học), đồng thời phối hợp với gia đình học sinh, cơ quan y tế và các 

đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các em tới dự và nhận thưởng tại 

Chương trình đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. 
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- Cử cán bộ, giáo viên đại diện nhận danh sách, tiền thưởng từ ban tổ chức 

và chuyển cho học sinh, nguyên là học sinh của đơn vị ngay sau khi Chương 

trình khen thưởng kết thúc. 

- Chủ động liên hệ, xác nhận về số lượng học sinh, sinh viên tham dự 

Chương trình trước 15 giờ 00 phút ngày 21/01/2021 (qua Văn phòng Sở, ông 

Mai Hữu Thiết, số điện thoại: 098 999 4789). 

 - Tổ chức đưa, đón, quản lý học sinh (gồm cả nguyên là học sinh của đơn 

vị) đến dự Chương trình đảm bảo an toàn, đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

- Giao Phòng GD&ĐT thành phố Ninh Bình chuẩn bị các tiết mục văn 

nghệ phục vụ Chương trình. 

3. Thành phần, địa điểm, thời gian tham dự Chương trình 

a) Thành phần 

Học sinh nhận thưởng - theo danh sách gửi kèm Công văn, gồm: 

- Học sinh xét đỗ vào các trường đại học năm 2021 có tổng số điểm 3 

môn thi theo tổ hợp đạt từ 27,35 điểm trở lên (không nhân hệ số). 

- Học sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia lớp 12 năm 2021. 

- Học sinh đỗ thủ khoa của các trường THPT trong kỳ thi tuyển sinh lớp 

10 THPT năm học 2021-2022. 

- Học sinh đỗ thủ khoa của các lớp chuyên trường THPT Chuyên Lương 

Văn Tụy năm học 2021-2022. 

- Học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi thể dục, thể thao quốc gia, 

quốc tế năm 2020, 2021.  

- Học sinh đoạt giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho 

học sinh trung học năm học 2021-2022. 

- Học sinh đoạt giải tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn 

quốc năm 2021. 

- Sinh viên đạt giải tại các cuộc thi cấp quốc gia năm 2020, 2021. 

b) Địa điểm 

Trung tâm hội nghị tỉnh, đường Đinh Điền, phường Đông Thành, thành 

phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

c) Thời gian 

- Thời gian tổng duyệt: Từ 7 giờ 30 phút ngày 22/01/2021. 

- Thời gian dự Chương trình chính thức: Có mặt tại Trung tâm Hội nghị 

tỉnh từ 7 giờ 00 phút ngày 23/01/2021. 
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4. Một số lưu ý 

- Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống COVID-19, các đơn vị nhắc phụ 

huynh học sinh không vào khu vực tổ chức Chương trình cả thời gian tổng duyệt 

và tổ chức chính thức.  

- Học sinh, sinh viên, vận động viên nhận thưởng trang phục lịch sự, ngồi 

đúng vị trí quy định trong Hội trường theo yêu cầu của Ban tổ chức; khi đi nhận 

thưởng mang theo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước hoặc giấy tờ tùy thân khác 

để nhận tiền thưởng. 

Sở GD&ĐT yêu cầu trưởng các phòng của Sở chuẩn bị tốt các điều kiện, 

kiểm tra đôn đốc việc triển khai của các đơn vị; Thủ trưởng các  đơn vị có liên 

quan chỉ đạo, thông báo tới gia đình học sinh thuộc đối tượng nhận thưởng; tổ 

chức đưa đón, quản lí học sinh đảm bảo đầy đủ, an toàn, đúng thời gian quy định 

(ý kiến cần trao đổi liên hệ ông Mai Hữu Thiết, Phó Chánh Văn phòng Sở 

GD&ĐT, điện thoại: 098 999 4789). 

(Gửi kèm theo Công văn số 1662/SGDĐT-VP ngày 15/12/2021 của Sở 

GD&ĐT)./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (qua website của Sở GD&ĐT); 

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT; 

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục, Thể thao tỉnh; 

- Lưu VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Đinh Văn Khâm 
[ơ 
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