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Kính gửi:   

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;  

- Các trường Trung học phổ thông; 

- Các trường PT DTNT THCS; 

- Các trường PT DTNT THCS và THPT. 

 

Thực hiện Công văn số 1531/SGD&ĐT-TrH ngày 30 tháng 8 năm 2017 của 

Sở GD&ĐT Hòa Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học 

năm học 2017-2018; 

Căn cứ Công văn số 1485/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 24/8/2017 của Sở 

GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn HSG quốc gia 

THPT và kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh THPT năm học 2017-2018; Công văn số 

1688/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 22/9/2017 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức thi 

chọn hoc̣ sinh giỏi THCS năm học 2017-2018, 

Để tạo điều kiện cho giáo viên, học sinh có điều kiện ôn tập, thi choṇ học sinh 

giỏi (HSG) cấp tỉnh thuận lợi và đạt kết quả tốt, Sở GD&ĐT hướng dẫn nội dung 

ôn thi chọn HSG cấp tỉnh THCS và THPT năm học 2017 - 2018 như sau: 

- Nội dung thi: Theo hướng dẫn cụ thể của từng môn kèm theo công văn này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần được trao đổi, liên hệ về 

Phòng GDTrH - Sở GD&ĐT (Đồng chí Nguyễn Duy Tiến - Chuyên viên phòng 

GDTrH, điện thoại: 0989 88 66 98) để được hướng dẫn giải quyết. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị kịp thời thông báo đến giáo viên 

và học sinh để công tác ôn tập đạt kết quả tốt./. 
 

Nơi nhận:                                                                             KT. GIÁM ĐỐC  

- Như trên;                                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC  

- Lãnh đạo Sở;                                               (Đã ký) 

- Website ngành;          

- Lưu: VT, TrH, (10).                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                     
 

 

                                                                                           Đặng Quang Ngàn 


