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PHONG GIAO DỤC VA ĐẢO ĐẠO

Đ ôc lập —T ự do —H ạnh phúc

SỐ:
/PGDĐT
V/v thông báo lịch thi chọn học sinh
giỏi cấp tỉnh, năm học 2020-2021.

Lộc Ninh, ngày 02 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH&THCS, PT DTNT THCS, THCS
trong huyện.
Căn cứ Công văn số 475/SGDĐT-GDTrH ngày 02/3/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc thông báo lịch thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 năm học
2020-2021; Tiếp theo Công văn số 49/PGDĐT ngày 25/02/2021 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo về việc tiếp tục bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh
năm học 2020-2021.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh
lớp 9, năm học 2020-2021 như sau:
1. C ông tác bồi dư õng đội tuyển dự thi:

- Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh vào buổi chiều các ngày 3, 4, 5,
8, 9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 .
- Ngoài việc bồi dưỡng tập trung tại huyện, các trường có học sinh dự thi
phân công giáo viên hướng dẫn thêm cho các em tại trường.
Lưu ý: Giáo viên tham gia bồi dưỡng căn cứ lịch dạy học tại trường chủ
động phân công thời gian bồi dưỡng sao cho phù hợp, không ảnh hưởng đến công
tác giảng dạy tại trường.
2. T hòi gian tổ chức thi:

- Ngày 13/3/2021:
Thí sinh tập trung học quy chế thi lúc 14 giờ 00 phút.
- Ngày 14/3/2021:
+ 6 giờ 45 phút tập trung thí sinh Khai mạc kỳ thi;
+ 7 giờ 55 phút phát đề cho thí sinh;
+ 8 giờ 00 phút tính giờ làm bài.
Nhận được vãn bản này, đề nghị Hiệu trưởng các trường thông báo lịch bồi
dưỡng và thời gian dự thi đến giáo viên và học sinh biết để thực hiện./.
- Như trên;
- Lưu VT.
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