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THÔNG BÁO
Kết quả thi kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 cấp thành phố
năm học 2020 - 2021.
Căn cứ Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 01/10/2020 của UBND thành phố
Lào Cai về tổ chức các kỳ thi giáo viên, học sinh và các lớp tập huấn bồi dưỡng giáo
viên, bồi dưỡng đội tuyển dự thi các cấp Ngành Giáo dục thành phố Lào Cai năm học
2020 - 2021; Công văn số 152/PGD&ĐT- CM ngày 29/3/2021 của Phòng GD&ĐT
thành phố về việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố lớp 6,7,8 năm học
2020- 2021. Phòng GD&ĐT thông báo kết quả thi kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 6,7,8
cấp thành phố năm học 2020-2021
(Có danh sách kèm theo)
Phòng GD&ĐT yêu cầu:
1. Các trường thông báo và niêm yết công khai kết quả thi; nếu phát hiện sai
sót về các thông tin của thí sinh, gửi ngay văn bản đề nghị chỉnh sửa về Phòng
GD&ĐT trước ngày 20/4/2021.
2. Đối với trường hợp thí sinh đề nghị phúc khảo, trước ngày 22/4/2021 các
đơn vị gửi hồ sơ phúc khảo (Đơn đề nghị phúc khảo bài thi của thí sinh, văn bản đề
nghị phúc khảo bài thi của Hiệu trưởng có thí sinh phúc khảo) về Phòng GD&ĐT
(đ/c Nguyễn Thu Loan, tổ chuyên môn).
Đề nghị Hiệu trưởng các trường có liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Các trường THCS, TH&THCS;
- Lưu: VT, CM.
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