UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Số: 352 /SGDĐT-GDTrH

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 02 năm 2020

V/v thông báo hoãn tổ chức
Kì thi học sinh giỏi cấp thành phố
năm học 2019-2020

Kính gửi:
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;
- Hiệu trưởng các trường THPT và trường trực thuộc.
Ngày 14 tháng 02 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành
Công văn số 343/SGDĐT-GDTrH về việc tổ chức dạy học khi học sinh trở lại
trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ GDĐT tại Công văn số 431/BGDĐT-GDTC
ngày 14 tháng 02 năm 2020 về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh
viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 và tiếp theo Công văn số 345/SGDĐT-CTrTT
ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Sở GDĐT về việc học sinh, học viên, sinh viên tiếp
tục nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19; Sở GDĐT thông báo hoãn tổ chức
Kì thi nói trên vào ngày 05/3/2020. Thời gian tổ chức thi chính thức sẽ được Sở
GDĐT thông báo cụ thể sau.
Nhận được Công văn này, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị thông báo đến giáo
viên và học sinh được
biết và có kế hoạch hướng dẫn ôn tập, dạy học để đạt kết quả
Ký bởi: Phạm Thị Trinh
Email: trinhpt@danang.gov.vn
tốt trong Kì thi sắp đến./.
Cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo,
Thành phố Đà Nẵng
Ngày ký: 17-02-2020 11:06:43
+07:00

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Trưởng phòng Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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