
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 Số:     
V/v: lấy ý kiến về việc tổ chức Cuộc thi 

khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2021-

2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 11 năm 2021 

Kính gửi: 

 - Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo; 

 - Lãnh đạo các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố. 

Ngày 6/10/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 2436/KH-

SGDĐT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 

năm học 2021–2022, dự kiến tổ chức vào ngày 29, 30/12/2021. 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; giáo viên và học 

sinh đang thực hiện dạy và học bằng hình thức trực tuyến nên ảnh hưởng nhiều đến 

phong trào nghiên cứu khoa học của học sinh và giáo viên. 

Nay Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Lãnh đạo các đơn vị cho ý kiến về việc 

nghiên cứu khoa học và công tác tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh năm 

học 2021-2022 như sau: 

- PA1: Tạm dừng tổ chức Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh trong năm học 

2021-2022 và chuyển sang năm học 2022-2023. 

- PA 2: Tổ chức Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh trong năm học 2021-

2022 theo lịch dưới hình thức online nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em 

- PA 3: Tiếp tục tổ chức Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh và dời lịch tổ 

chức qua học kì II năm học 2021-2022, sau khi học sinh đi học trực tiếp, dự kiến tổ 

chức từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022. 

Những góp ý của các đơn vị xin gửi về Sở GDĐT (Phòng GDTrH-TX) qua hệ 

thống văn bản và gửi file mềm vào địa chỉ email: nguyenpthpt.brvt@gmail.com 

trước ngày 02/12/2021. 

Nhận được công văn này, kính đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện ./. 

Nơi nhận:                                                                                               
- Như kính gửi;   

- Lưu: VT, GDTrHTX.Nguyennt. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 

mailto:nguyenpthpt.brvt@gmail.com
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