UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO YÊN
Số: 168 /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bảo Yên, ngày 19

tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh năm học 2021 - 2022
và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
Căn cứ kế hoạch số 102/KH-SGD&ĐT, ngày 13/5/2022 của Sở GD&ĐT
Lào Cai về Kế hoạch tỏ chức Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh, sinh viên
tiêu biểu tỉnh Lào Cai năm 2022; UBND huyện Bảo Yên xây dựng Kế hoạch
tuyên dương khen thưởng học sinh năm học 2021 - 2022 và phát động Tháng
hành động vì trẻ em năm 2022 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên dương khen thưởng học sinh tiêu biểu trong năm học 2021 2022 để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng.
2. Lễ tuyên dương được tổ chức trên tinh thần bảo đảm trang trọng, thiết
thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức và phải mang tính giáo dục cao.
3. Tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các
ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; nhất là trách nhiệm người đứng đầu
trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
4. Thực hiện hiệu quả các quy định của Luật Trẻ em, các chính sách,
chương trình về đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt là quy định về bảo vệ
trẻ em; Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc
xâm hại, bạo lực trẻ em.
5. Phát động phong trào toàn Đảng, toàn dân tham gia bảo vệ, chăm sóc
trẻ em. Triển khai thực hiện các giải pháp trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;
giảm thiểu tình trạng trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời
vận động các tổ chức chính trị - xã hội; các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các
cá nhân ủng hộ nguồn lực xây dựng các công trình và tổ chức nhiều hoạt động
cho trẻ em.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đối với cấp xã, thị trấn
1.1. Thời gian: ½ ngày, xong trước ngày 04/6/2022.
1.2. Địa điểm: UBND các xã, thị trấn.
1.3 Thành phần
- Đại biểu huyện (do xã mời)
- Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND xã, thị trấn.
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- Đại biểu đại diện các ban, ngành, đoàn thể, hội của xã, thị trấn
- Hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn xã, thị trấn.
- Đại biểu hội khuyến học, hội cựu giáo chức xã, thị trấn.
- Các doanh nghiệp trên địa bàn xã, thị trấn.
- Các em học sinh được xã, thị trấn khen thưởng.
- Các đại biểu khác (nếu có).
1.4. Chương trình buổi Lễ
- Văn nghệ chào mừng.
- Chào cờ.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Đoàn học sinh chào mừng.
- Báo cáo tóm tắt thành tích học tập năm học 2021 - 2022 của toàn xã, thị trấn.
- Phát biểu của 01 học sinh có thành tích học tập xuất sắc năm học
2021 - 2022.
- Phát biểu của lãnh đạo xã, thị trấn, huyện.
- Tổ chức tuyên dương khen thưởng; công bố Quyết định khen thưởng và
trao thưởng.
- Kết thúc buổi Lễ.
1.5. Đối tượng khen thưởng cấp xã, thị trấn
- Các xã, thị trấn căn cứ vào đối tượng đã được tỉnh, huyện khen để xác
định đối tượng, số lượng xét khen thưởng.
* Lưu ý: Ưu tiên học sinh nghèo học giỏi, học sinh đạt giải trong các kỳ
thi, cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp huyện (Không xét khen thưởng học sinh đã
được cấp tỉnh, cấp sở, cấp huyện khen thưởng).
2. Đối với cấp Huyện
2.1. Tổng duyệt
* Duyệt phần trao thưởng
- Thời gian: Từ 14h30’ đến 15h30’ ngày 01/6/2022.
- Thành phần: Trưởng đoàn hoặc giáo viên được cử đưa học sinh đi nhận
khen thưởng của nhà trường (nhiệm vụ: nhận vị trí chỗ ngồi, thứ tự khen thưởng
và hướng dẫn các Đoàn lên nhận thưởng).
- Địa điểm: Nhà văn hóa trung tâm huyện.
* Duyệt Chương trình Văn nghệ
- Thời gian: Từ 15h30’ đến 16h30’ ngày 01/6/2022.
- Thành phần: Đội văn nghệ. Giao 05 tiết mục văn nghệ cho các trường,
mỗi trường chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ, bao gồm các trường TH số 1 Phố
Ràng, THCS số 1 Phố Ràng, THCS số 2 Phố Ràng, THPT số 1 Bảo Yên,
PTDTNT THCS&THPT huyện. Chủ đề về: quê hương, đất nước, thầy/cô, nhà
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trường…; thể loại: hát, hát/múa tập thể (khuyến khích khoảng 04 tiết mục
mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, 01 tiết mục có tính hội nhập); đối tượng
tham gia biểu diễn là các em học sinh.
Giao Phòng GD&ĐT cử 01 người phụ trách làm đầu mối thống nhất các
tiết mục của các trường, tổng duyệt và biểu diễn.
- Địa điểm: Nhà văn hóa trung tâm huyện.
2.2 . Lễ tuyên dương học sinh tiêu biểu và phát động Tháng hành
đồng vì trẻ em năm 2022
2.1. Thời gian: ½ ngày, từ 7h30 ngày 02/6/2022.
2.2. Địa điểm: Nhà Văn hóa trung tâm huyện Bảo Yên.
2.3. Thành phần mời
- Đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai; Sở Lao động – TB và XH.
- Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.
- Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp huyện; Hội đồng
TĐKT huyện.
- Đại diện cho các xã, thị trấn: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
- Hiệu trưởng các trường TH, THCS, THPT, PTDTNT THCS&THPT
huyện; Giám đốc TT GDNN-GDTX huyện.
- Các em học sinh được UBND huyện, Hội khuyến học huyện khen
thưởng và một số học sinh được Giám đốc Sở GD&ĐT khen thưởng.
2.4. Chương trình Lễ tuyên dương khen thưởng
- Văn nghệ chào mừng.
- Chào cờ.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Đoàn học sinh chào mừng.
- Báo cáo tóm tắt thành tích học tập năm học 2021 - 2022 của toàn huyện.
- Phát biểu của 01 học sinh có thành tích học tập xuất sắc năm học
2021- 2022.
- Phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022.
- Phát biểu của lãnh đạo huyện, tỉnh.
- Tổ chức tuyên dương khen thưởng; công bố Quyết định khen thưởng và
trao thưởng.
- Khen thưởng của Hội khuyến học huyện.
- Trao học bổng cho học sinh thuộc đối tượng hộ nghèo.
- Kết thúc buổi Lễ.
2.5. Đối tượng khen thưởng
- Học sinh đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh, Quốc gia (Được
nhận giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT, trao thưởng tại huyện).
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- Học sinh đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi cấp huyện (Được nhận giấy
khen của Chủ tịch UBND huyện).
- Học sinh đạt giải được nhận giấy khen Hội khuyến học huyện.
- Học sinh con hộ nghèo đạt thành tích cao trong học tập.
* Lưu ý: Nếu học sinh thuộc đối tượng nêu trên đã đề nghị Chủ tịch UBND
tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen thì không đề nghị
UBND huyện khen. Trường hợp học sinh đạt giải ở các môn thi khác nhau thì chỉ
tính thành tích môn thi đạt giải cao nhất trong các kỳ thi, cuộc thi mà học sinh tham
gia.
3. Trang phục của học sinh
Học sinh mặc đồng phục của trường, khuyến khích nữ sinh THPT mặc áo
dài truyền thống màu trắng, đội viên đeo khăn quàng đỏ, đoàn viên đeo huy hiệu
Đoàn; học sinh là người dân tộc thiểu số khuyến khích mặc trang phục dân tộc
mình.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ (cơ quan Thường trực HĐTĐKT huyện)
- Thẩm định và trình Chủ tịch UBND huyện khen thưởng học sinh tiêu
biểu năm học 2021 - 2022.
- Xây dựng kịch bản trao thưởng, tuyên dương đảm bảo khoa học, trang
trọng tại Lễ tuyên dương.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Báo cáo tóm tắt thành tích học tập năm học 2021 - 2022 của toàn huyện
và lựa chọn, hướng dẫn học sinh tiêu biểu chuẩn bị bài phát biểu tại Lễ tuyên
dương. Hoàn thiện hồ sơ trình đề nghị khen thưởng học sinh (các đơn vị trường
học trực thuộc Phòng GD&ĐT) trong phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao
chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn lực” trên địa bàn huyện Bảo Yên gửi về
Phòng Nội vụ huyện trước ngày 24/5/2022; chuẩn bị bài phát biểu cho lãnh đạo
huyện.
- Hướng dẫn các đơn vị trường học trực thuộc xét chọn đối tượng, thành lập
các đoàn học sinh đi dự Lễ tuyên dương khen thưởng năm học 2021 - 2022 tại
huyện.
- Căn cứ danh sách học sinh được UBND huyện khen thưởng, rà soát, đề
nghị trao học bổng cho các học sinh thuộc đối tượng hộ nghèo (gửi danh sách về
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội).
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao - Truyền thông huyện lựa
chọn những tiết mục văn nghệ phù hợp biểu diễn tại buổi Lễ.
- Phối hợp với Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện thực
hiện các nội dung trao thưởng cho các học sinh tiêu biểu năm học 2021 - 2022
theo kịch bản.

5

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, tổng hợp dự toán kinh phí
tổ chức Lễ tuyên dương gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm định trình
UBND huyện phê duyệt.
3. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với Phòng GD&ĐT lựa chọn, lập danh sách và trao học
bổng cho các học sinh thuộc đối tượng hộ nghèo đạt thành tích cao trong học tập.
- Chủ trì chuẩn bị các nội dung phát động Tháng hành động vì trẻ em năm
2022.
4. Hội Khuyến học
Phối hợp với Phòng GD&ĐT xét duyệt danh sách học sinh đủ tiêu chuẩn
khen thưởng; Công bố quyết định và trao thưởng tại buổi Lễ.
5. Trung tâm Văn hóa Thể thao - Truyền thông
- Chuẩn bị hội trường, trang âm, loa đài, băng rôn, khẩu hiệu, khánh tiết, cơ sở
vật chất phục vụ tập luyện, tổng duyệt và tổ chức buổi Lễ tuyên dương khen thưởng.
- Phối hợp với Phòng GD&ĐT xây dựng nội dung và tổ chức thực hiện
chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi Lễ.
6. Văn phòng HĐND và UBND huyện
Phối hợp với Phòng GD&ĐT, Trung tâm Văn hoá Thể thao - Truyền
thông ham mưu chuẩn bị hội trường, trang trí khánh tiết, phát hành giấy mời đại
biểu dự Lễ tuyên dương khen thưởng; xây dựng và dẫn chương trình buổi Lễ.
7. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Trên cơ sở đề xuất của Phòng GD&ĐT thẩm định và trình UBND huyện
phê duyệt kinh phí tổ chức buổi Lễ.
8. Các đơn vị trường học trong toàn huyện

8.1. Các trường THPT, PTDTNT THCS&THPT; TT GDNN-GDTX huyện
- Tổ chức rà soát các đối tượng học sinh của đơn vị có nhiều thành tích
trong học tập, đạt giải cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp
quốc gia, đối chiếu với các tiêu chí xét khen thưởng các cấp, hoàn thiện hồ sơ
trình các cấp xem xét quyết định. Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện khen
thưởng gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 22/5/2022.
- Phối hợp với Phòng GD&ĐT để hoàn thiện Báo cáo tóm tắt thành tích
học tập năm học 2021 - 2022 của toàn huyện.
- Phối hợp với Hội khuyến học xã, thị trấn, các đơn trường học trên địa
bàn tham mưu cho UBND xã, thị trấn xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, số
lượng học sinh được khen thưởng ở cấp xã, thị trấn.
8.2. Các đơn vị trường học trực thuộc Phòng GD&ĐT
- Tổ chức rà soát các đối tượng học sinh của đơn vị có nhiều thành tích
trong học tập, đạt giải cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp
quốc gia, đối chiếu với các tiêu chí xét khen thưởng các cấp, hoàn thiện hồ sơ
trình các cấp xem xét quyết định.
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- Phối hợp với Hội khuyến học xã, thị trấn, các đơn trường học trên địa
bàn tham mưu cho UBND xã, thị trấn xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, số
lượng học sinh được khen thưởng ở cấp xã, thị trấn.
9. UBND các xã, thị trấn
- Chủ trì tổ chức thành công buổi Lễ tuyên dương khen thưởng cấp xã, thị
trấn.
- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, hội trong xã, thị trấn cùng với các đơn
vị trường học chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng
đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, động viên, khích lệ những học sinh có thành tích
cao trong học tập.
Căn cứ Kế hoạch Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu, đề nghị các cơ quan,
đơn vị, ban ngành đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện. Trong quá trình
triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời thông tin cho Phòng Giáo
dục và Đào tạo để báo cáo UBND huyện xem xét giải quyết./.
Nơi nhân:
- TT Huyện uỷ, HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Thành viên HĐTĐKT huyện;
- Hội khuyến học huyện;
- Các trường THPT, PTDTNT THCS&THPT;
- TT GDNN-GDTX huyện;
- UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT, GD&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Dũng

