UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 1104 /SGDĐT-GDTrH

Gia Lai, ngày 30 tháng 6 năm 2020

V/v tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai
lần thứ XX, năm 2020

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở.
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 261-KHLT/TĐTN-STTTT-SGDĐT-SKHCNĐPTTH-BGL giữa Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào
tạo(GDĐT), Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Gia
Lai, ngày 26/6/2020 về việc Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XX, năm
2020.
Sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Các phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các huyện, thị, thành
đoàn tổ chức Hội thi Tin học trẻ năm 2020 (sau đây gọi là Hội thi) cấp huyện; Phòng
GDĐT các huyện, thị xã, thành phố cử nhân sự tham gia Ban Tổ chức, Ban Đề thi, Ban
Chấm thi, bố trí phòng máy để thí sinh tham gia thi Hội thi cấp huyện.
2. Các trường Trung học phổ thông tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên tổ chức Hội
thi cấp trường.
(Thời gian tổ chức và Thể lệ Hội thi theo Kế hoạch liên tịch số 261-KHLT/TĐTNSTTTT-SGDĐT-SKHCN-ĐPTTH-BGL, ngày 26/6/2020 về việc Tổ chức Hội thi Tin
học trẻ tỉnh Gia Lai lần thứ XX, năm 2020 (đính kèm công văn)).
3. Lãnh đạo các đơn vị tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và xác nhận cho thanh
thiếu nhi tham gia Hội thi; gửi hình ảnh, bài viết về Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh để làm
công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội thi các cấp (qua địa chỉ
email:banttnthtinhdoangl@gmail.com)
4. Các đơn vị tổng hợp danh sách đội tuyển dự thi cấp tỉnh gửi về Ban Tổ chức (qua
Tỉnh đoàn, email: banttnthtinhdoangl@gmail.com).
Nhận được công văn, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai. Trong quá trình
thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ về Sở (qua Phòng Giáo dục Trung học,
điện thoại: 0364.796.779 hoặc 02693.715.975) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.
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