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THÔNG BÁO
Về việc dừng tổ chức thi học sinh giỏi các môn 

văn hoá cấp tỉnh năm học 2020-2021

Ngày 20 tháng 01 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn 
số 156/SGDĐT-KTQLCLGD về việc hướng dẫn tổ chức thi học sinh giỏi các môn 
văn hoá cấp tỉnh năm học 2020-2021. Nhưng hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-
19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn sức khỏe tuyệt đối cho cán bộ, 
giáo viên, học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông báo như sau:

1.  Dừng tổ chức thi học sinh giỏi các môn văn hoá cấp tỉnh năm học 2020 – 
2021 (vòng 1 cấp THPT và lớp 9 cấp tỉnh). Riêng kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp 
tỉnh THPT Sở GD&ĐT sẽ có hướng dẫn sau.

2. Các phòng GD&ĐT chủ động thực hiện kế hoạch tổ chức thi học sinh giỏi 
các môn văn hoá cấp huyện năm học 2020-2021 đảm bảo công tác phòng chống 
dịch bệnh Covid-19.

Sở GD&ĐT thông báo đến các đơn vị biết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                   
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Phòng GD&ĐT các huyện, TX, TP;        
- Các trường PT Trực thuộc Sở;         
- Lưu: VT, KTQLCLGD.
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PHÓ GIÁM ĐỐC
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