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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2530 /SGDĐT-GDTrHCTTX

Gia Lai, ngày 29 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v lùi thời gian tổ chức Cuộc thi “Tài
năng tiếng Anh” cho học sinh phổ
thông tỉnh Gia Lai năm học 2021-2022

Kính gửi:
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo.
Ngày 08/10/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Kế hoạch số
2312/KH-SGDĐT về tổ chức Cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” trong học sinh phổ
thông tỉnh Gia Lai năm học 2021-2022 (gọi tắt là Cuộc thi); Công văn số
2460/SGDĐT-GDTrHCTTX của Sở GDĐT về việc điều chỉnh một số nội dung của
Kế hoạch số 2312/KH-SGDĐT ngày 08/10/2021.
Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh
Gia Lai và để đảm bảo quyền lợi, an toàn cho tất cả các thí sinh khi tham gia Cuộc thi,
Sở GDĐT đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Thông báo rộng rãi đến các em học sinh tham gia vòng thi Cơ sở của Cuộc
thi việc lùi thời gian Cuộc thi từ ngày 06/11/2021 sang ngày 14/11/2021.
2. Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn tại Công
văn số 2473/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 25/10/2021 của Sở GDĐT trước ngày
14/11/2021.
3. Đối với các đơn vị chưa gửi danh sách thí sinh dự thi khẩn trương lập danh
sách gửi về Sở GDĐT (qua phòng GDTrHCTTX, địa chỉ Email
giaoductrunghocgialai@gmail.com) trước ngày 04/11/2021.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có
vướng mắc, liên hệ phòng GDTrHCTTX (bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, điện thoại
0905275756) để được hướng dẫn./.
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- Như trên;
- Giám đốc, các phó Giám đốc Sở GDĐT;
- Các phòng CMNV Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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