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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng tổ chức Lễ Tuyên dương khen thưởng 

Học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2020-2021 

Ngày 19/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành Công văn số 

830/SGDĐT-VP về việc tổ chức Lễ Tuyên dương khen thưởng Học sinh giỏi 

tiêu biểu Thủ đô năm học 2020 - 2021; 

Dự kiến thời gian tổ chức: 8h30 ngày 14/5/2021 (thứ Sáu). 

Địa điểm: tại Hội trường Nhà hát, Trường THCS và THPT Dewey (Lô 

H3-LC Khu đô thị Star Lake, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). 

Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; thực hiện 

các Công điện và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/5/2021 của UBND thành 

phố Hà Nội về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới và tác động, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang diễn biến 

phức tạp, khó lường, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao tại thành phố 

Hà Nội nói riêng, nhiều tỉnh, thành trên cả nước nói chung; 

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các đại biểu và thực hiện chỉ đạo của 

UBND thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đạo tạo Hà Nội thông báo tạm dừng 

tổ chức Lễ Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 

2020 - 2021.  

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ thông báo đến các đơn vị khi có lịch 

điều chỉnh. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND Thành phố;  

- Các đ/c PGĐ: Phạm Văn Đại; 

  Nguyễn Quang Tuấn; 

- CĐN, các phòng thuộc Sở; 

- Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã; 

- Các trường THPT; trung tâm GDNN-GDTX; 

- Các trường phổ thông chuyên biệt,  

  mầm non trực thuộc Sở; 

- Trường THCS và THPT Dewey; 

- Cổng thông tin điện tử Ngành; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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