
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:        /SGDĐT-KTKĐCLGD 

V/v lùi các cuộc thi trong  

tháng 03 năm 2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

Hà Tĩnh, ngày       tháng 02 năm 2020 

     

Kính gửi: 

- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã;  

-  Hiệu trưởng các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;  

- Giám đốc Trung tâm GDNN và GDTX các huyện, thị xã;  

- Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh, Cao 

đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, Trung cấp Nghề Hà Tĩnh, Trung cấp Kỹ 

nghệ Hà Tĩnh. 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số: 136/SGDĐT-KTKĐCLGD, 

ngày 31/01/2020 về việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10, 11 THPT; Công 

văn số: 173/SGDĐT-GDPT, ngày 10/02/2020 về việc hướng dẫn thi thực hành, thí 

nghiệm các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và phần thi nói môn Ngoại ngữ (tiếng 

Anh, tiếng Pháp) kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 10, 11 THPT năm học 2019 - 

2020; Công văn số: 141/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 03/02/2020 về việc hướng 

dẫn tổ chức thi nghề phổ thông năm học 2019 - 2020; Công văn Số: 70/KH-

SGDĐT-GDPT, ngày 14/01/2020 về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp 

tỉnh năm học 2019 - 2020; Công văn 147/KH-SGDĐT, ngày 04/02/2020 về Kế hoạch 

tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh năm học 2019 - 2020.  

Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19, các cơ sở giáo dục đang phải nghỉ học đến 

hết tháng 02 năm 2020, vì vậy Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định lùi việc tổ chức 

các cuộc thi trên, thời gian thi cụ thể Sở sẽ có thông báo sau./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như kính gửi; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Các phòng GDPT, Thanh tra Sở;                   

- Lưu: VT, KTKĐCLGD                                                                   

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Quốc Anh 
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