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Ninh BInh, ngày14
tháng 01 nãm 2022

V/v to chirc Chinng trInh khen
thing cüa Qu KHKT Dinh B
Linh tinh Ninh BInh nàm 2021

Kmnh gui:
- S Giáo due và Dào tao;
- Van phông UBND tinh;
- Cong an tinh;
-STiYtê;
- Sâ Van hóa và Th thao;
- Ngân hang Bixu din Lien Vit Ninh BInh;
- Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh;
- UBND thành phô Ninh BInh;
- Cong ty TN}ll-1 mt thành viên Din 1irc Ninh BInh.
Thirc hin kin chi dao cüa Ban Thuing v1i Tinh üy v vic t chüc vinh
danh, khen thithng cüa Qu khuyên h9c, khuyên tài Dinh B Linh tinh Ninh BInh
nãm 2021; dê to chüc Chi.rcing trinh an toàn chu dáo, trang trçng, UBND tinh yêu
eâu eác dcm vj lien quan khân trucmg triên thirc hin tOt mt so ni dung sau:
1. Thai gian, dja diem t ehirc Chuong trInh: tir 8 gi 30 phüt, Chü nht,
ngày 23/01/2022 tai Trung tam Hi nghj tinh, di.thng Dinh Diên, phu?ng DOng
Thành, thành phô Ninh BInh, tinh Ninh BInh.
Truyên hInh tr?c tiêp trên song Dài phát thanh tmyn hInh tinh Ninh BInh.
2. Tong duyt Chtro'ng trInh khen thtrffng
- Th?iri gian: tü 8 gi 00 phüt, thu Bay, ngày 22/01/2022;
- Da diem: Trung tam Hi nghj tinh.
- Thành phn: eác b phtn có lien quan (Dài phát thanh và truyn hInh
tinh, Dan chirn'ng trinh, ho phn lé tan, b5 phn trang ti-I khánh tiêt, hoc sinh,
sinh viên thrçic nhn thwàng cza Ching trinh khen thu'àng, các ca s1 giáo ven,
hQc sinh tham gia biêu diên chuv'ng trinh van ngh,).
- Ni dung: Tng duyt toàn b chirong trInh.
3. Phân cong nhim viu cii. the
3.1. S& Giáo duc và Dào tio
- Chü tn phôi hçip vó'i Sâ Van boa và Th thao, co quan, donvj lien quan
chuân bi eác diêu kin co sâ vt chat, ma két san khâu, thi cong san khâu, am thanh,
ánh sang, trang tn khánh tiêt, tuyên truyên tr1rc quan an an pano, kháu hiéu,
phu'ón...).
- PhM hqp vci Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh xây dimg các phóng sir,
kjch bàn chi tiêt Chuong trinh.

2
- Phi hçip vói Si Y t dam báo các diu kin phông, chng djch COVID-19.
- Phi hçp vói Van phông UBND tinh chun bj bâi phát biu cho lath dto
Qu; chuân bj giây khen.
- Gui giây mi cho dai biu Trung uang, Thtthng trrc TInFI üy, Ban Thung
v1i Tinh üy, Thung trirc HDND tinh, Lãnh dto UBND tinh, Lânh dto Doàn
DBQH tinh, nguyen Lath dao Hi dông quãn 1 Qu5; Lãnh dio UBMTTQ Vit
Narn tinh; Lãnh dao các S, ngành, doàn the; Dti biêu lânh dio các huyn, thành
phô; lãnh dao các trithng THPT; lãnh dao phông GD&DT các huyn, thành phô,
thông báo mi nhftng h9c sinh dugc khen thuung tai chuang trInh.
- Chü trI, phôi hcip vi Van phông UBND tinh, Ngân hang Buu din Lien
Vit chi nhánh Ninh BInh don khách và bô trI chô nghi, mi cim cho các dai biêu
Trung hang.
- Don khách, phiic vii nuâc ung cho dai biu, b trI ch ngi cho dai biu
sâ, ngành, doàn the cüa tinh và hçc sinh.
- Chü trI hung dn các ca quan, dan vj lien quan chuyn Giy khen vâ tin
thithng den dung dôi lng dhçlc khen thithng; hrnng dan hçc sinh len nhn khen
thu&ig theo yeu câu cüa Ban to chüc; diêu dng, quân 1 toàn b h9c sinh tham
gia Chirang trInh khen thuing dam báo an toàn, dung sO hrçing, dung thôi gian,
nghiêm tüc, van minh, ljch sr.
- Chü tn, ph& hçip vi các dan vj lien quan xây dirng Chucmg trinh và các tit
m11c van ngh cüa Chiiang trInh;
- Chuân bj 1irc luçing chü dng kim duyt h9c sinh, sinh viên duçc thin giãi,
sap xep các 1u9t then thix&ng (danh sách tung luçit trao thithng, huung din, kiêm
duyt, sap xêp giây khen...);
- Chun bj lirc krçing l tan d phiic vii trao thuOng;
- Tong hçp dir trü kinh phi cho phn cong vic diiçic giao và cüa các cc
quan, dcm vi lien quan. Báo cáo UBND tinh truOc ngày 20/01/2022.
- Chü trI theo dOi, nm bt tIth hInh thirc hin các nhim vii d t chuc
Chiiang trIth, dOn dôc các dan vj thirc hin, chü dng dê xuât, báo cáo UBND
tith giãi quyêt nhftng cong vic phát sinh.
3.2. Van phông UBND tinh
- Tham muu quyt djnh khen thithng cho hçc sinh, sinh vien, vn dng viên
có thành tIch xuât sac näm 2020, 2021; tong hçp danh sách dugc khen thiiOng báo
cáo Hi dông Quân 1 Qu.
- PMi hçip vOi SO Giáo diic vá Dào tto, Ngân hang Buu din Lien Vit chi
nhánh Ninh BIrth don khách và b trI ch nghi, mOi cam cho các dai bieu Trung hang.
- Ph6i hçip vOi SO Giáo diic và Dao tao b trI ch ngi cho di biu dir L;
chun bj giây khen.
3.3. Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh, Báo Ninh BInh
- Chü tn phi hçp vOi ca quan, dan vj lien quan lam tng do din chuang
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trInh khen thithng, xay drng kch bàn chi tit, kjch bàn truyn hInh trrc tip
chiscing trInh; bô trI ngithi dan tai Chi.rang trInh trao thucng. Báo cáo UBND tinh
Ninh BInh tri.thc ngày 18/01/2022.
- Chü trI phi hçip vâi Sâ Giáo diic và Dào tao, các dan vj lien quan xay
dirng, thirc hin phóng sir k nim 10 näm thành 1p Qu; phii trách các ni dung
chty trên man hInh LED trong Chuang trInh; chuân bj các diêu kin, phát song
truyên hInh trrc tiêp trên song phát thanh, truyên hInh Ninh BInh.
- Chü trI, phôi hçp vth các ca quan Thông thn báo chI Trung uang, t chirc
thông tin, tuyên truyên, quâng bá trithc, trong và sau Chuang trInh khen thixng
trên các phuang tin thông tin dai chüng. Chy trailer quàng bá cho sir kin nay
truôc Chuang trInh khen thithng din ra 1 tuân.
- Di,r trü kinh phi cho phtn cong vic duqc giao, g1ri Si Giáo diic và Dào
tao trithc ngày 18/01/2022.
3.4. Sr Van hóa và The thao
- Dam báo các diu kin pháp 1 cho Chuang trInh khen thithng duçic thirc
hin thành cong.
- Phi hcp vi Sâ Giáo djc và Dào tao chi dao Nhà hat cheo Ninh BInh chü
dng rà soát, chuân bj chu dáo các diêu kin ye ca sà vt chat dê phçic vi Chuang
trInh khen thithng nhu: h thông din, nithc, ánh sang, diêu hOa, phOng don khách;
v sinh bàn ghê, hi tnr&ng, cong trInh v sinh, d9n v sinh trong, ngoài cüa tai Trung
tam Hi nghj tinh; tao diêu kin cho các dan vj thi cong san khâu, lap dt am thanh,
ánh sang.....triên khai thirc hin dam bão dñng tiên d.
- Chuyn giy miii, thông báo danh sách vn dng viên có thành tIch xut
sac nàm 2020, 2021 den dir và len nhn khen thuàng theo dung yêu câu cüa Ban
to chrc - trang phiic ljch s1r; chuyên giây khen, tiên thithng diiing dOi tuçlng.
- Dr trü kinh phi cho phn cong vic dixqc giao, gi:ri Sâ Giáo diic và Dào
tao tnthc ngày 18/01/2022.
3.5. Cong an tinh
Chü trI, phi hqp vth UBND thành ph Ninh BInh thirc hin các bin pháp
dam bâo an ninh tr.t tçr, an toàn giao thông trong thai gian to chüc Chuang trInh.
3.6.So'Ytê
- Chü trI phi hçip vi S Giáo dic và Dào tao xây dmg k hoach d dam
bào cong tác phông, chông djch bnh COVID- 19. Thñ gian tong duyt sang ngày
22/01/2022 - dir kiên 350 ngui. Thñ gian to chuc Chucing trInh sang ngày
23/01/2022 - dir kiên là 430 ngui.
- B tn 01 t cong tác km dng vñ dü co s thuc, phirang tin cp ciru
phitc v1 tti Chixcing trInh khen thu&ng.

- Dr trü kinh phi cho phân cong vic duc giao, gài Sâ Giáo dic và Dào
tao truc ngày 18/01/2022.
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3.7. IJBND thành phô Ninh BInh
- Chü fri phi hqp vOi Si Giáo diic và Dào tto thi cong frang tn khánh tiêt
khu virc trung tam to chüc Chucmg trInh và các tuyên du?ng phô chInh cüa thành
phô Ninh BInh.
- T chüc lam t& cOng tác chinh trang do thj, dam báo v sinh mOi tnrng
khu virc to chüc Chucmg trInh khen thuâng; dam bâo an ninh trt tir trên dja bàn
thành phô.
- Phi hqp vói Cong an tinh thirc hin các bin pháp dam bão an ninh trt tir, an
toàn giao thông, khu vçrc dO xe trong thôri gian tO chüc Chucing trInh khen thithng.
- Clii dao, tao diu kin d Phông Giáo diic và Dào to diu dng can b, giáo viên,
hçc sinh tham gia chixcing trInh theo chi dao, huóng dan ciia Si Giáo dic và Dào tao.
- Di,r ti-u kinh phi cho phn cOng vic duçic giao, g1ri Sà Giáo dic và Dào
tto tnróc ngày 18/01/2022.
3.8. Cong ty TNIIH mt thành viên Din ilyc Ninh BInh
Dam bão cung cp din lien tiic, in djnh trong thai gian t chüc Chuong
trInh khen thu&ng.
3.9. JJê nghi Ngân hang Biru din Lien Vit chi nhánh Ninh BInh
- Phi hçp v41i Sâ Giáo dc và Dào tio chun bj kinh phi khen thtthng theo
quy djnh.
- Chun bj giy miii, phong bI, vông nguyt qu tng h9c sinh.
- H trçl kinh phi cho Chuang trinh khen thuäng; chü dng 1p dir trü kinh
phI cho phân cOng vic dugc giao cüa Chucing trInh khen thu&ng.
- Chü dng thirc hin các cOng vic phát sinh lien quan dn Chucing trInh
khen thuOng.
Uy ban nhân dan tinh yêu cu các cci quan, dcin vi tp trung chi dao, t chüc
khân trucing, hiu qua các nhim v11 duqc giao tti Cong van nay. Trong qua trInh
triên khai thirc hin, nêu phát sinh vithng mac, các cci quan, dcin vj báo cáo ngay
ye Uy ban nhân dan tinh (qua Si Giáo diic và Dào tao) dê kjp thai chi dao./.

No'inhjin:
- Nhu kInh giri;
- Thung truc Tinh üy;
- Lãnh dao UBND tinh;
- Van phông UBND tinh;
- Luu VT, VP2, VP6.
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