UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ SA PA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:370 /KH-UBND

Sa Pa, ngày 12 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng nhà giáo tiêu biểu các cấp năm 2021
Ra mắt Cuốn sách “Lịch sử truyền thống ngành GD&ĐT huyện Sa Pa
(1959-2019)”
Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 02/11/2021 của Sở GD&ĐT Lào
Cai về Lễ tuyên dương Khen thưởng nhà giáo tiêu biểu tỉnh Lào Cai năm 2021,
UBND thị xã Sa Pa xây dựng kế hoạch tổ chức buổi Lễ tuyên dương khen thưởng nhà
giáo tiêu biểu các cấp năm 2021 cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Khẳng định sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp và Nhân dân các dân
tộc thị xã Sa Pa đối với các nhà giáo; đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo
giới Việt Nam, dấy lên lòng tự hào, vinh dự và trách nhiệm của nhà giáo, từ đó ra sức
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
- Biểu dương những thành tích xuất sắc của các nhà giáo nhân dịp kỷ niệm ngày
Nhà giáo Việt Nam 20-11; tạo động lực để các nhà giáo không ngừng tu dưỡng, rèn
luyện về phẩm chất, năng lực, là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo;
- Giáo dục truyền thống tốt đẹp, tôn vinh nghề dạy học, truyền thống “tôn sư
trọng đạo” của dân tộc trong toàn ngành và xã hội;
- Thông qua những hoạt động thiết thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11/2021 nhằm nâng cao hơn ý thức trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
và học sinh trong ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022;
- Buổi Lễ được tổ chức đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.
II. Kế hoạch thực hiện
1. Tổ chức Lễ tuyên dương khen Nhà giáo tiêu biểu cấp xã, phường
1.1. Thời gian
Lễ tuyên dương khen thưởng nhà giáo tiêu biểu cấp xã, phường được tổ chức
ngày 20/11/2021. Địa điểm cụ thể các đơn vị trường học tham mưu cho UBND xã,
phường quyết định.
1.2. Thành phần mời
- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức ban ngành, đoàn thể, Hội, đại
diện các thôn, tổ dân phố của các xã, phường;
- Các nhà giáo lão thành nghỉ hưu hiện đang sinh sống trên địa bàn;
- Các cơ quan ban ngành, đoàn thể, đơn vị kết nghĩa,...
1.3. Khối các trường học gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các nhà
trường.
2. Tổ chức Lễ tuyên dương khen Nhà giáo tiêu biểu thị xã Sa Pa năm 2021
2.1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h00’ ngày 16/11/2021 (Thứ Ba)
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2.2. Hình thức: Trực tuyến.
2.3. Địa điểm
- Điểm cầu trung tâm: Hội trường thị xã Sa Pa.
- Điểm cầu UBND các xã, phường: Tại phòng họp trực tuyến của các xã,
phường.
2.4. Thành phần
* Đại biểu mời tại điểm cầu trung tâm
- Đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Lãnh đạo Thị uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sa Pa;
- Các Ban xây dựng Đảng; VP Thị ủy Sa Pa;
- Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc thị xã; các Ban HĐND, Văn phòng
HĐND&UBND thị xã;
- Đại biểu các ban ngành, Đoàn thể, Hội; Hiệu trưởng trường THPT số 1, số
2, PTDTNT THCS&THPT Sa Pa; Lãnh đạo TTGDNN-GDTX Sa Pa;
- Nguyên lãnh đạo phòng GD&ĐT Sa Pa qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, đang công
tác trên địa bàn thị xã Sa Pa.
- Lãnh đạo, công chức, viên chức Phòng GD&ĐT;
- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Sa Pa;
- Các tập thể và nhà giáo tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng năm
học 2020-2021 chưa được nhận thưởng tại tỉnh.
- Hiệu trưởng, các nhà giáo tiêu biểu được Chủ tịch UBND thị xã khen thưởng
các trường MN Sa Pa, MN Hoa Đào, TH Sa Pa, THCS Kim Đồng.
* Điểm cầu các xã, phường (trừ phường Sa Pa)
- Thành phần mời: Do UBND các xã, phường mời;
- Các tập thể, cá nhân nhà giáo tiêu biểu được Chủ tịch UBND thị xã khen
thưởng (Phòng GD&ĐT sẽ gửi Quyết định và hiện vật khen thưởng về các trường để
trao tại Lễ tuyên dương cấp xã, phương).
- Hiệu trưởng các trường các cấp học: MN, TH, THCS trên địa bàn (tùy theo
điều kiện cụ thể, các xã, phường có thể chủ động địa điểm để tham dự buổi Lễ nhưng
phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19).
2.5. Chương trình (Chương trình chi tiết đính kèm).
III. Tổ chức thực hiện
1. Phòng GD&ĐT
- Tham mưu UBND thị xã chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ tuyên dương khen
thưởng Nhà giáo tiêu biểu thị xã Sa Pa năm 2021 và Ra mắt Cuốn sách “Lịch sử
truyền thống ngành GD&ĐT huyện Sa Pa (1959-2019)” theo hình thức trực tuyến.
- Làm công tác tổ chức tại buổi Lễ.
- Tham mưu UBND thị xã mời các đại biểu dự tại điểm cầu thị xã.
2. Phòng Nội vụ
Thẩm định thành tích các tập thể, cá nhân, trình Chủ tịch UBND thị xã quyết
định khen thưởng, xây dựng phương án, kịch bản, tổ chức trao thưởng tại buổi Lễ.
3. Trung tâm Văn hóa -Thông tin và Truyền thông
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Phối hợp với Phòng GD&ĐT tăng cường công tác tuyên truyền về ngày Nhà
giáo Việt Nam 20/11; xây dựng tin bài, phóng sự những tập thể, cá nhân, những tấm
gương nhà giáo tâm huyết sáng tạo để biểu dương phục vụ buổi Lễ.
4. Văn phòng HĐND&UBND thị xã
- Phối hợp với Phòng GD&ĐT chuẩn bị các điều kiện để tổ chức buổi Lễ (hội
trường, âm thanh, ánh sáng, hệ thống trực tuyến…).
IV. Kinh phí
- Đối với cấp thị xã: Thực hiện theo quy định tài chính hiện hành, từ nguồn kinh
phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
- Đối với cấp xã: UBND xã, phường cân đối kinh phí chi thường xuyên của đơn
vị để tổ chức.
V. Quy định về trang phục
- Các đại biểu tham dự Lễ tuyên dương khen thưởng mặc trang phục dự Lễ:
Nam: Comlê, thắt cà vạt; Nữ: Áo dài truyền thống (Đại biểu là người dân tộc thiểu số
mặc trang phục của dân tộc mình).
- Đeo huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương,...(nếu có).
VI. Công tác phòng chống dịch Covid-19
- Đại biểu tham dự Lễ tuyên dương khen thưởng các nhà giáo tiêu biểu thị xã Sa
Pa năm 2021 thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo
quy định.
- Căn cứ cấp độ công bố dịch Covid-19 của thị xã, UBND thị xã sẽ quyết định
việc hủy Chương trình buổi Lễ nếu cần thiết.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng Nhà giáo tiêu biểu
các cấp năm 2021. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
- Thường trực Thị ủy (b/c);
KT. CHỦ TỊCH
- Thường trực HĐND, UBND thị xã (b/c);
PHÓ CHỦ TỊCH
- Phòng GD&ĐT, Nội vụ;
- Các trường học trực thuộc UBND thị xã;
- Lãnh đạo VP, CV Bình ;
- VB phát hành điện tử;
- Lưu: VT, GD/Hương (03 bản)

Đỗ Văn Tân
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CHƯƠNG TRÌNH
Lễ tuyên dương khen thưởng Nhà giáo tiêu biểu thị xã Sa Pa năm 2021
Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h00’ ngày 16 /11/2021
(Kèm theo Kế hoạch số:370 /KH-UBND, ngày 12 /11/2021 của UBND thị xã Sa
Pa)
Thời gian

Nội dung

Người điều hành

Người thực hiện

Ban tổ chức

Phòng GD&ĐT

Chương trình Văn nghệ chào mừng

Ban tổ chức

Đội Văn nghệ giáo
viên, học sinh

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại
biểu

Ban tổ chức

Ban tổ chức

Diễn văn Khai mạc

Ban tổ chức

Lãnh đạo UBND
thị xã

Diễn văn thành tích chào mừng Lễ
tuyên dương khen thưởng và chào
mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Ban tổ chức

Lãnh đạo Phòng
GD&ĐT

Phát biểu cảm tưởng của nhà giáo tiêu
biểu

Ban tổ chức

Nhà giáo tiêu biểu

Phát biểu tri ân của đại diện các em
học sinh

Ban tổ chức

Học sinh tiêu biểu

Phát biểu chúc mừng thành tích của
lãnh đạo cấp trên

Ban tổ chức

Đại biểu cấp trên
dự

7h30’ - 8h00’ Đón tiếp đại biểu

8h00’-8h30’

8h30' - 10h00'

10h00-11h00

Công bố các Quyết định khen thưởng
các cấp

HĐTĐKT thị xã

Ra mắt Cuốn sách “Lịch sử truyền
thống ngành GD&ĐT huyện Sa Pa
(1959-2019)”

Phòng GD&ĐT

11h00- 11h15 Bế mạc

Ban tổ chức

LĐ UBND thị xã

BAN TỔ CHỨC

