
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤ       O  ẠO 

Số:           /SGDĐT-QLCLGD-GDTX 

V/v tạm hoãn tổ chức Kỳ thi chọn 

học sinh giỏi lớp 9, lớp 11 cấp tỉnh 

năm học 2019-2020 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  IỆT NAM 

 ộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Định, ngày         tháng        năm 2020 
 

 

                    Kính gửi:    

- Trưởng phòng Giáo dục v  Đ o tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường THPT trong tỉnh. 
 

 

   Sở Giáo dục v  Đ o tạo đã có Thông báo số 266/TB-SGDĐT ng y 19/02/2020 về 
việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, lớp 11 năm học 2019-2020. Theo 
Thông báo, kỳ thi được tổ chức vào ngày 05/4/2020. 

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục v  Đ o 

tạo thông báo tạm hoãn tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9, lớp 11 năm học 

2019-2020. Tùy tình hình diễn biến của dịch bệnh và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở sẽ có 

thông báo về việc tổ chức kỳ thi cho các đơn vị sau. 

Sở Giáo dục v  Đ o tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo đến các cán bộ, giáo 

viên, học sinh biết./. 

 

Nơi nhận:  KT.GIÁM  ỐC  

- Như trên; PHÓ GIÁM  ỐC 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, QLCLGD-GDTX. 

 

 

 

 

 Nguyễn  ình Hùng 
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