UBND TP. CẦN THƠ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2025 / SGDĐT-VP
V/v d Lễ tuyên dương,
khen thưởng học sinh giỏi
năm học 2017-2018

Cần Thơ, ngày 06 tháng 8 năm 2018

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Các trường học tr c thuộc.
Th c hiện Kế hoạch số 2024/KH-SGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2018 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh
giỏi năm học 2017-2018; nhằm tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành
tích xuất sắc trong học tập năm học qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ
tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, cụ thể như sau:
I. Thời gian, địa điểm
1. Thời gian
- Thời gian: 8 giờ, ngày 11 tháng 8 năm 2018 (1 buổi).
- Đón đại biểu: 7 giờ đến 7 giờ 45 phút.
2. Địa điểm: Hội trường Thành ủy Cần Thơ.

(Số 01 Quang Trung, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).
II. Nội dung chương trình

1. Văn nghệ chào mừng.
2. Nghi thức, chào cờ.
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
4. Báo cáo công tác chỉ đạo, kết quả th c hiện bồi dưỡng học sinh giỏi
năm học 2017-2018.
5. Phát biểu của đại diện học sinh.
6. Phát biểu của lãnh đạo thành phố.
7. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng.
8. Bế mạc.
III. Thành phần
1. Đại biểu cấp thành phố, quận, huyện; cơ quan báo, đài

- Thường tr c Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy,
Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy,
Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng thành phố Cần Thơ.
- Thường tr c Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Văn hóa - Xã hội của
Hội đồng nhân dân thành phố.
- Thường tr c Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố.
- Sở, ban, ngành: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành
đoàn Cần Thơ, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân s thành phố, Hội Liên

hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Khuyến học thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu
nghị thành phố.
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện.
- Lãnh đạo các cơ quan báo, đài: Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành
phố Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Đài Tiếng nói
Việt Nam - Cơ quan Thường trú khu v c Đồng bằng sông Cửu Long, Báo Cần
Thơ, Báo Giáo dục và Thời đại, Báo Thanh Niên, Báo Tiền Phong, Báo Nhân dân,
Báo Đại Đoàn kết, Báo Dân trí, Thông Tấn xã Việt Nam ...
2. Đại biểu ngành giáo dục và đào tạo

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Lãnh đạo Công đoàn ngành giáo dục thành phố.
- Lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn - nghiệp vụ thuộc Sở
Giáo dục và Đào tạo.
- Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện.
- Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ
thông nhiều cấp học có học sinh đạt giải cấp quốc gia, cấp thành phố (kính nhờ
phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện mời hiệu trưởng trường trung học cơ sở).
- Giảng viên Trường Đại học Cần Thơ, giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học
sinh giỏi cấp quốc gia, đội tuyển thi khoa học - kỹ thuật học sinh trung học cấp
quốc gia.
- Học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cấp quốc gia; cuộc thi
Khoa học - Kỹ thuật học sinh trung học cấp quốc gia; học sinh đạt giải Nhất,
Nhì cấp thành phố.
- Học sinh đỗ tốt nghiệp cao trung học phổ thông năm học 2017-2018.
- Học sinh có điểm thi đại học cao nhất khối thi truyền thống.
- Học sinh đỗ vào các viện, trường khối quân đội có điểm số cao.
- Học sinh đỗ vào các ngành sư phạm có điểm số cao nhất.
Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời quý đại biểu đến d Lễ tuyên
dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2017-2018 đúng thời gian và thành phần./.
(Đính kèm danh sách học sinh dự lễ tuyên dương, khen thưởng năm học
2017-2018; Kế hoạch số 2024/KH-SGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi
năm học 2017-2018).
* Ghi chú: Kính đề nghị các trường học, phòng giáo dục và đào tạo
quận, huyện có học sinh được triệu tập tổ chức thành đoàn đi dự lễ tuyên
dương, khen thưởng.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lưu: VT.
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