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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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đề xuất biểu dương HS, SV xuất sắc, tiêu biểu 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    

     Hải Phòng, ngày        tháng       năm 2022 

Kính gửi:   

 

 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; 

- Báo Hải Phòng; 

- Báo Giáo dục và Thời đại (tại Hải Phòng); 

- Chuyên đề An ninh Hải Phòng - Báo Công an nhân dân; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Các đơn vị giáo dục; 

- Văn phòng Sở.    
 

 Thực hiện ý kiến của Thường trực Thành uỷ tại Công văn số 4230CV/VPTU 

ngày 24/10/2022 và Công văn số 4225/VP-VX ngày 25/10/2022 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) thành phố về tiêu chí biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu 

biểu thành phố Hải Phòng năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kính đề 

nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; 

Báo Hải Phòng; Báo An ninh Hải Phòng; Cổng thông tin điện tử thành phố; các 

đơn vị giáo dục phối hợp đăng (miễn phí) các thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn và 

hướng dẫn nộp hồ sơ để xét duyệt biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu 

thành phố Hải Phòng năm 2022, cụ thể: 

I. Thời gian đăng tin:  

 - Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng đăng liên tục từ ngày        

26/10/2022 đến ngày 31/10/2022.  

 - Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng - Báo Công an nhân dân 

đăng liên tục từ ngày 26/10/2022 đến ngày 31/10/2022. 

- Đăng tin trên Cổng thông tin điện tử thành phố từ ngày 26/10/2022.  

- Các đơn vị giáo dục đăng tin trên trang Website của đơn vị từ ngày     

26/10/2022. 

- Văn phòng Sở đăng tin trên trang Website: haiphong.edu.vn từ ngày    

26/10/2022. 

II. Nội dung tin:  

  

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ xét biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu 

thành phố Hải Phòng năm 2022 
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 Thực hiện ý kiến của Thường trực Thành uỷ tại Công văn số 4230CV/VPTU 

ngày 24/10/2022 và Công văn số 4225/VP-VX ngày 25/10/2022 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) thành phố về tiêu chí biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu 

biểu thành phố Hải Phòng năm 2022; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông tin 

về việc tiếp nhận hồ sơ đề xuất biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu 

thành phố Hải Phòng năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Tiêu chí nhận hồ sơ: 

1. Học sinh đoạt giải quốc tế, quốc gia, cụ thể:  

- Học sinh đoạt giải quốc tế, khu vực các môn văn hóa năm học 2021 - 2022 

(Kỳ thi do Bộ GDĐT tổ chức lựa chọn và cử đi). 

- Học sinh đoạt giải trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF) năm học 

2021 - 2022 do Bộ GDĐT tổ chức lựa chọn và cử đi.  

- Học sinh đoạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi các 

môn văn hóa, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2021 - 2022.  

- Học sinh đoạt giải Ba trở lên trong các Cuộc thi: Chung kết Đường lên đỉnh 

Olympia (do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức) năm 2022; Viết thư quốc tế UPU 

lần thứ 51 năm 2022. 

2. Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc, cụ thể: 

- Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa (ngành hoặc chuyên ngành), xếp hạng giỏi trở 

lên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022 và có điểm trung 

bình toàn khóa đạt từ 8,50 trở lên (tính theo thang điểm 10). 

- Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng tốt nghiệp thủ khoa (ngành 

hoặc chuyên ngành), xếp hạng giỏi trở lên các trường đại học, học viện trong cả 

nước năm 2022 và có điểm trung bình toàn khóa đạt từ 8,50 trở lên (tính theo 

thang điểm 10).  

3. Học sinh tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại 

thành phố Hải Phòng đạt điểm cao và đỗ vào một trường đại học, học viện trong 

hoặc ngoài nước, cụ thể: 

Học sinh các trường Trung học phổ thông, Phổ thông nhiều cấp học, trung 

tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng tham dự Kỳ thi 

Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại thành phố Hải Phòng (không bao gồm 

học sinh đã tốt nghiệp hoặc chưa tốt nghiệp THPT năm 2021 trở về trước) đạt đồng 

thời 02 tiêu chí sau: 

 - Tiêu chí 1: Học sinh đỗ vào một trường đại học, học viện trong hoặc ngoài nước. 

 - Tiêu chí 2: Học sinh đáp ứng một trong ba điều kiện dưới đây: 

 a/ Trong các môn thi tốt nghiệp, học sinh có tổng điểm 03 môn thi bất kỳ đạt 

từ 29,35 điểm trở lên (điểm chưa nhân hệ số, không tính điểm ưu tiên, không tính 

điểm môn Ngoại ngữ được quy đổi để xét tốt nghiệp). 
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 b/ Học sinh có điểm trung bình cộng của các môn thi tốt nghiệp: Toán học, 

Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ đạt từ 8,75 điểm trở lên. 

 c/ Học sinh có điểm trung bình cộng của các môn thi tốt nghiệp: Toán học, 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ đạt từ 9,23 điểm trở lên. 

 * Lưu ý: Nếu học sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ hoặc không thi môn 

Giáo dục công dân thì tính điểm trung bình cộng của các môn thi còn lại.  

2. Hồ sơ gồm có: 

2.1. Đối với đoạt giải quốc tế, quốc gia: 

Căn cứ quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị giáo dục tổng 

hợp, nộp danh sách học sinh đoạt giải (bản dấu đỏ) về Sở GD&ĐT Hải Phòng (có 

mẫu danh sách gửi kèm theo). 

2.2. Đối với Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc: 

- Giấy xác nhận thủ khoa xuất sắc tiêu biểu của trường đại học, học viện nơi 

sinh viên tốt nghiệp (bản dấu đỏ), hoặc quyết định khen thưởng sinh viên thủ khoa 

(phô tô công chứng). 

- Bảng điểm tốt nghiệp đại học/học viện (phô tô công chứng); 

- Sổ hộ khẩu (phô tô công chứng); 

- Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước (phô tô công chứng); 

- Tờ khai ghi thông tin (gồm: địa chỉ báo tin, số điện thoại liên lạc của sinh 

viên và phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của sinh viên). 

- 02 ảnh 4x6. 

2.3. Học sinh tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 

tại thành phố Hải Phòng đạt điểm cao và đỗ vào một trường đại học, học viện 

trong hoặc ngoài nước: 

- Danh sách tổng hợp (bản dấu đỏ) của trường THPT có học sinh đảm bảo 

các tiêu chí trên (có mẫu danh sách gửi kèm theo); 

- Giấy chứng nhận kết quả thi của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 (phô 

tô công chứng); 

- Giấy báo trúng tuyển đại học/học viện (bản phô tô công chứng); 

- Sổ hộ khẩu (phô tô công chứng); 

- Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước (phô tô công chứng); 

- Tờ khai ghi thông tin (gồm: địa chỉ báo tin, số điện thoại liên lạc của học 

sinh và phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của học sinh). 

- 02 ảnh 4x6. 

3. Hình thức xét duyệt:  

Trên cơ sở danh sách và hồ sơ học sinh, sinh viên do các đơn vị giáo dục và 

cá nhân gửi về Sở GD&ĐT; Hội đồng xét duyệt của thành phố sẽ căn cứ số lượng 
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học sinh, sinh viên đạt thành tích cao, cân đối quyết định mức khen và danh sách để 

trình UBND thành phố quyết định khen thưởng. 

Sau khi có danh sách chính thức đã được phê duyệt, đồng thời căn cứ theo 

Kế hoạch của UBND thành phố, Ban tổ chức chương trình Lễ biểu dương sẽ có 

thông báo cụ thể đến học sinh và phụ huynh. 

4. Cách thức, địa điểm và thời gian nộp hồ sơ: 

- Cách thức: Các đơn vị rà soát, thu nhận hồ sơ học sinh, sinh viên của đơn 

vị mình (sắp xếp theo thành tích từ cao xuống thấp); hoặc cá nhân đề xuất biểu 

dương chủ động nộp hồ sơ. 

- Địa điểm nộp: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng (số 36 Minh Khai, Hồng 

Bàng, Hải Phòng). 

- Thời gian: Nộp hồ sơ trước 17h00’, ngày 02 tháng 11 năm 2022 (Thứ Tư)  

- Một số lưu ý:  

+ Nếu hồ sơ được nộp qua đường bưu điện, chuyển phát, thời gian được tính 

theo dấu của Bưu điện hoặc đơn vị chuyển phát. 

+ Sau thời hạn trên Sở GDĐT Hải Phòng và Hội đồng xét duyệt thành phố 

không tiếp nhận hồ sơ.  

Nếu cần giải đáp thắc mắc, đề nghị liên hệ Sở GDĐT thông qua Phòng Giáo 

dục thường xuyên và Đại học (GDTX&ĐH) hoặc bà Nguyễn Thị Thanh Hương - 

Chuyên viên phòng GDTX&ĐH, email: nguyenthithanhhuong@haiphong.edu.vn, 

điện thoại: 0934 273 898. 

Mọi thông tin chi tiết xem tại địa chỉ Website: haiphong.edu.vn. 

  

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền 

thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; Báo Hải Phòng; Báo An ninh 

Hải Phòng; Cổng thông tin điện tử thành phố quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để 

Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Trân trọng cám ơn sự phối hợp của Quý cơ quan!  
 

 

Nơi nhận:                                                                                                         
- Như trên;                  

- PCT UBND TP Lê Khắc Nam (để biết); 

- Ban Giám đốc Sở GDĐT (để biết);  

- Thành đoàn HP (để biết);                                                                                                   

- CV VP UBND TP Đồng Hoàng Hưng (để biết); 

- Các phòng thuộc Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTX&ĐH.                                                      
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Quốc Hiệu 
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