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* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIẢO DỤC VÀ ĐẢO ĐẠO
Đ ộc lập - T ự do - H ạn h phúc

Số:
/PGDĐT
V/v tiếp tục bồi dưỡng học sinh dự
thi học sinh giỏi cấp tỉnh, năm học

Lộc Ninh, ngày 25 thảng 02 năm 2021

2020 - 2021 .

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH&THCS, PT DTNT THCS, THCS
trong huyện.
Căn cứ Công văn số 406/SGDĐT-GDTrH ngày 22/02/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc lùi thời gian thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lóp
9 năm học 2020-2021; Công văn số 437/SGDĐT-GDTrH ngày 24/02/2021 của
Sở GD&ĐT vê việc cho phép trẻ mâm non, học sinh, sinh viên và học viên trong
các cơ sở giáo dục trở lại trường. Phòng GD&ĐT đề nghị các trường thực hiện
một số nội dung sau:
1. Thông báo giáo viên và học sinh tiếp tục tổ chức bồi dừỡng đội tuyển
học sinh dự thi học sinh giỏi câp tỉnh lớp 9 năm học 2020-2021 từ ngày
01/3/2021; Địa điểm và lịch bồi dưỡng vẫn thực hiện theo Công văn số
17/PGDĐT-GDTHCS ngày 22/01/2021 của Phòng GD&ĐT về việc thành lập đội
tuyên và lịch bôi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi vòng tỉnh, năm học 20202021 {thời gian bôi dưỡng kẻo dài đến khi cổ thông báo về thời gian tổ chức thi
cấp tỉnh).
2. Trong thời gian tham gia bồi dưỡng, giáo viên và học sinh thực hiện
nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản hướng dẫn của Sở
GD&ĐT, Phòng GD&ĐT đã ban hành.
3. Thời gian thi: Phòng GD&ĐT sẽ thông báo sau.
Nhận được văn bản này, đề nghị các trường triển khai thực hiện./.
Noi nhận:
- Như trên;
-Lưu VT.
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