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   Số:              /KH- PGDĐT                   Phan Rang-Tháp Chàm, ngày      tháng 6 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng học sinh đạt giải  

trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, năm học 2021-2022 

 

 Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-SGDĐT ngày 23/5/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Ninh Thuận khen thưởng thành tích kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS, THPT 

cấp tỉnh năm học 2021-2022; 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ biểu 

dương và khen thưởng học sinh đã đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh 

năm học 2021-2022, với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Mục đích, ý nghĩa 

- Nhằm biểu dương và khen thưởng những học sinh đã đạt giải trong Kỳ thi 

chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022;  

- Động viên, khích lệ và tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài 

trên địa bàn thành phố. 

2. Nội dung 

- Báo cáo kết quả quá trình triển khai tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp; 

- Thông qua Quyết định khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận; 

- Tổ chức khen thưởng cho học sinh đạt giải theo Quyết định số 207/QĐ-

SGDĐT ngày 23/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận về việc khen thưởng 

thành tích kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS, THPT cấp tỉnh năm học 2021-2022. 

 Định mức tiền thưởng như sau:  

 Giải Nhất: 450.000đ/giải  

 Giải Nhì: 400.000đ/giải  

 Giải Ba: 350.000đ/giải  

3. Thành phần tham dự, thời gian và địa điểm tổ chức 

a) Thành phần tham dự: 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Lãnh đạo: Hội khuyến học thành phố, Thành đoàn, Liên đoàn lao động thành 

phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền thanh.  

- Lãnh đạo, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc; 

- Học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022 

(do nhà trường mời). 

  



 

 b) Thời gian và địa điểm tổ chức:  

- Thời gian: Dự kiến ngày 22/6/2022 (Thứ Tư)   

(Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ gửi giấy mời sau) 

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan 

Rang – Tháp Chàm (Địa chỉ: số 62 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang – Tháp 

Chàm). 

4. Kinh phí tổ chức:  

Kinh phí tổ chức Lễ Biểu dương từ nguồn xã hội hóa. 

5. Phân công tổ chức thực hiện: 

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ biểu dương và khen 

thưởng những học sinh đã đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 

2021-2022; báo cáo kết quả quá trình triển khai tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi các 

cấp; chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức buổi lễ. 

Nơi nhận:                                              
- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Ban Tuyên Giáo Thành ủy; 

- Lãnh đạo Phòng GDĐT thành phố; 

- Các trường THCS trực thuộc; 

- Website Phòng GDĐT; 

- Lưu: VT, GD.THCS             

 

 

  

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hường 
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