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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1014 /SGDĐT-GDTrH

Gia Lai, ngày 24 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham gia Hội thi Tin học trẻ
tỉnh Gia Lai lần thứ XXI, năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở.
Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 361-KHLT/TĐTN-STTTT-SGDĐT-SKHCNĐPTTH-BGL ngày 13/5/22021 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền
thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh và Truyền
hình, Báo Gia Lai về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XXI, năm
2021,
Nhằm góp phần Tổ chức thành công Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XXI
năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Phòng GDĐT các huyện, thị xã,
thành phố; các trường phổ thông trực thuộc Sở (sau đây gọi là đơn vị) thực hiện một số
nội dung sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch và Thể lệ Hội thi cấp tỉnh đến học sinh và
giáo viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thuộc phạm vi đơn vị quản lí.
2. Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các huyện, thị, thành
đoàn cử nhân sự tham gia Ban Tổ chức, Ban Đề thi, Ban Chấm thi và bố trí phòng máy
để thí sinh tham gia thi cấp huyện; lập danh sách đội tuyển dự thi cấp tỉnh. Các trường
phổ thông trực thuộc Sở tổ chức thi cấp trường (hoặc chọn cử đội tuyển) để lập danh
sách tham gia Hội thi cấp tỉnh.
Các đơn vị tham khảo Kế hoạch, Thể lệ Hội thi cấp tỉnh (gửi kèm) để tổ chức
thi cấp huyện và nộp danh sách thi cấp tỉnh đúng số lượng và thời gian quy định.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có
vướng mắc liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, điện thoại: 0269
3821 650) để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên ;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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