
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-VP 
V/v triệu tập học sinh, giáo viên tham 

dự Lễ Tuyên dương, khen thưởng học 

sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi tiêu biểu 

tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

  

  Kính gửi:   

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

    - Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-SGDĐT ngày 08/4/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Kon Tum về kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng học 

sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021, Công 

văn số 594/SGDĐT-VP ngày 14/4/2021 về việc thay đổi thời gian tổ chức Lễ 

Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi tiêu biểu tỉnh Kon 

Tum năm học 2020-2021, 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Giáo dục 

và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý 

triệu tập cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự Lễ Tuyên dương, khen thưởng 

học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021, cụ 

thể như sau: 

1. Thời gian: 8hh00 ngày 23 tháng 4 năm 2021 (đón đại biểu từ 7h00-

8h00, ngày 23/4/2021). 

2. Địa điểm: Hội trường Pơ Lang – Tầng 1, Khách sạn Indochine, số 30 

Bạch Đằng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

3. Thành phần 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi tiêu biểu năm học 2020-2021 (có Phụ 

lục 1 kèm theo). 

- Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục có học sinh, giáo viên được tuyên 

dương, khen thưởng (căn cứ theo Phụ lục 1). 

- Giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-

2021 (theo Quyết định số 148/QĐ-SGDĐT ngày 08/4/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm 

non, cơ sở giáo dục phổ thông lần thứ IX, năm học 2020-2021). 
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- Đại diện Ban Giám khảo: 01 người/cấp học/phòng GDĐT (phòng Giáo 

dục và Đào tạo các huyện, thành phố cử thành phần Ban Giám khảo tham dự 

Lễ). 

Lưu ý:  

- Các cơ sở giáo dục có học sinh được tuyên dương, khen thưởng chịu 

trách nhiệm mời đại diện cha mẹ học sinh được tuyên dương khen thưởng (theo 

danh sách tại Phụ lục 1 và Mẫu Giấy mời gửi kèm Công văn này). 

- Giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020-

2021 (theo Quyết định số 148/QĐ-SGDĐT ngày 08/4/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo) nhận Chứng nhận từ 7h00-7h45’, ngày 23/4/2021 tại bộ phận Lễ tân. 

- Trang phục tham gia dự Lễ của giáo viên: nam: quần tây, áo sơ mi, thắt 

cà vạt; nữ: áo dài truyền thống hoặc trang phục dân tộc (nếu có). 

 - Trang phục tham gia dự Lễ của học sinh: mặc đồng phục học sinh hoặc 

trang phục dân tộc (nếu có). 

4. Đối với trường THPT Kon Tum: cử 10 học sinh nữ (có chiều cao 

tương đương nhau, mặc đồng phục áo dài học sinh) tham gia tiểu ban phát 

thưởng (học sinh có mặt lúc 7h00, ngày 23/4/2021, tại Hội trường Pơ Lang – 

Tầng 1, Khách sạn Indochine, số 30 Bạch Đằng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum). 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị mời thành phần tham dự Lễ 

Tuyên dương, khen thưởng đúng thời gian và địa điểm./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT các huyện, thành phố (thực hiện); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (theo dõi); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

   

 

 

 

Trần Hữu Thạnh 
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