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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:  

V/v mua sắm thiết bị, dụng cụ,  

hóa chất và dự toán bồi dưỡng đội 

tuyển phục vụ kỳ thi học sinh giỏi 

Quốc gia  năm học  2021  - 2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng     năm 2021 

                

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng trường  Chuyên Lê Quý Đôn. 

 

Căn cứ Quyết định số  3039/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về 

việc phê duyệt kế hoạch thi chọn học sinh giỏi quốc gia, dự thi Olympic khu vực 

và quốc tế năm học 2021-2022. Theo đó: Theo kế hoạch, thời gian tổ chức Kỳ 

thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 sẽ diễn ra vào 3 ngày 4, 5 và 

6/3/2022; chấm thi từ ngày 8 đến 17/3/2022; công bố kết quả từ 17-20/3/2022; 

chấm phúc khảo từ 2-5/4/2022. 

Căn cứ Quyết định số 863/QĐ-SGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập đội dự tuyển học sinh giỏi lớp 12 năm học 

2021 - 2022; 

Xét đề nghị của Trưởng chuyên Lê Quý Đôn tại văn bản số 91/TTr-

THPT.LQĐ ngày 01 tháng 10 năm 2021 về việc xin kinh phí bồi dưỡng học sinh 

giỏi lớp 12 năm học 2021 -2022 tăng so với những năm trước. 

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau: 

Như thường lệ hàng năm, Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia thường diễn ra vào 

tháng 12, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 

được lùi hai tháng so với mọi năm. Cụ thể thời gian tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi 

quốc gia năm học 2021-2022 sẽ diễn ra vào 3 ngày 4, 5 và 6/3/2022. Sở Giáo dục 

và Đào tạo hướng dẫn trường một số nội dung như sau: 

1. Về mua sắm thiết bị, dụng cụ và hóa chất  

Để kịp thời cung cấp thiết bị, dụng cụ, hóa chất đáp ứng ôn luyện và  tổ chức 

kỳ thi HSG quốc gia  năm học 2021 - 2022. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu 

Trường Chuyên Lê Quý Đôn kiểm tra, rà soát nhu cầu cần và chủ động liên hệ với 

đơn vị có đủ năng lực để triển khai thực hiện mua sắm thiết bị, dụng cụ, hoá chất 

phục vụ kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 theo đề nghị của trường 

tại Tờ trình số 91/TTr-THPT.LQĐ  nêu trên theo đúng các quy định về mua sắm 

hiện hành. Đồng thời, liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo lập hồ sơ thanh toán cho 

đơn vị cung cấp. 

 

https://baodantoc.vn/huong-dan-thuc-hien-nhiem-vu-quan-ly-chat-luong-nam-hoc-2021-2022-1632745280793.htm
https://baodantoc.vn/huong-dan-thuc-hien-nhiem-vu-quan-ly-chat-luong-nam-hoc-2021-2022-1632745280793.htm
https://baodantoc.vn/huong-dan-thuc-hien-nhiem-vu-quan-ly-chat-luong-nam-hoc-2021-2022-1632745280793.htm
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2. Về dự toán bồi dưỡng đội tuyển 

Để có cơ sở thẩm định dự toán chi bồi dưỡng đội tuyển thi học sinh giỏi 

Quốc gia năm học 2021 - 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trường Chuyên 

Lê Quý Đôn bổ sung các thông tin sau: 

- Quyết định thành lập Hội đồng bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi  các bộ 

môn văn hóa dự thi cấp Quốc gia năm học 2021 - 2022 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo; 

- Văn bản phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi  các bộ 

môn văn hóa dự thi cấp Quốc gia năm học 2021 - 2022 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo. 

- Thời khóa biểu, số lượng giáo viên tham gia bồi dưỡng đội tuyển và số 

lượng học sinh đội tuyển theo từng môn.  

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị trường liên 

hệ với Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn 

thêm. 

 Trân trọng ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng GDTrH - TX; 

- Phòng QLCL; 

- Lưu: VT, KH-TC.ChiNTM. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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