
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-QLCL-CNTT 

V/v dừng tổ chức các kỳ thi chọn học 

sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022. 

Đắk Lắk, ngày      tháng 03 năm 2022 

Kính gửi:  

 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; 

- Giám đốc trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Theo Công văn số 188/SGDĐT-QLCL-CNTT ngày 17 tháng 02 năm 2022 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc điều chỉnh thời gian tổ chức các kỳ thi chọn 

học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022, Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT 

và GDTX được tổ chức vào ngày 23/3/2022, Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh 

THCS được tổ chức vào ngày 06/4/2022. 

Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, hầu hết học 

sinh ở các trường THCS, THPT, GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh không được đến 

trường học trực tiếp, Sở GDĐT có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Dừng tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, lớp 12 cấp tỉnh năm học 

2021-2022 theo kế hoạch đã ban hành. 

2. Các đơn vị đã tổ chức thi chọn học sinh giỏi căn cứ các văn bản hướng dẫn 

và kết quả thi để công nhận danh hiệu học sinh giỏi cấp đó cho học sinh dự thi (cấp 

trường đối với học sinh THPT, GDTX; cấp huyện, thị xã, thành phố đối với học sinh 

THCS). 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo để các đơn vị được biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở GDĐT (để báo cáo); 

- Các phòng CM, NV Sở (để phối hợp); 

- Lưu: VT, QLCL-CNTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 
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