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V/v tham gia cuộc thi giải Toán, Vật lí 

qua Internet năm học 2020-2021 

Krông Nô, ngày 02  tháng 11 năm 2020 

 

 

 

Kính gửi:   

- Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở; 

- Hiệu trưởng trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân. 

 

                        

Thực hiện Công văn số 1575/SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 02/11/2020 

của Sở Giáo dục và Đào tạo  tỉnh Đăk Nông về việc tham gia cuộc thi giải Toán, 

Vật lí qua Internet năm học 2020-2021. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu 

trưởng các trường học triển khai tham gia cuộc thi cụ thể như sau: 

1. Tổ chức phát động và triển khai cuộc thi giải Toán, Vật lí qua Internet 

năm học 2020-2021 đến học sinh được biết để tự nguyện tham gia. Tổ chức cho 

học sinh thi tham gia các vòng thi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh. Chỉ đạo giáo 

viên bộ môn hướng dẫn học sinh có nhu cầu đăng ký tham gia cuộc thi. 

2. Môn thi, đối tượng dự thi, nội dung thi, cách thức đăng ký tham gia, 

thời gian, lịch mở vòng thi...: thực hiện theo Công văn số 304/FPT-VIO ngày 

18/09/2020 của Ban tổ chức cuộc thi giải Toán, Vật lí qua mạng Internet về việc 

hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán, Vật lí qua Internet năm học 2020-2021 ( 

có file kèm theo). 

3. Địa điểm, mã thi, giám sát các vòng thi: 

- Vòng thi tự luyện (từ vòng 1 đến vòng 6) và Mã thi vòng thi cấp trường 

(vòng 7) do Hiệu trưởng nhà trường quyết định. 

- Vòng thi cấp huyện (vòng 8), cấp tỉnh (vòng 9): thi tại phòng tin học của 

các trường THCS trên địa bàn huyện. 

- Vòng thi cấp quốc gia (vòng 10) do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

- Mã thi vòng cấp huyện, cấp tỉnh do Phòng Giáo dục và Đào tạo cung 

cấp trước giờ thi. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các vòng 

thi cấp huyện và cấp tỉnh tại các địa điểm tổ chức thi. 

4. Kinh phí tổ chức. 

- Kinh phí tổ chức cho học sinh tham gia vòng thi cấp trường, cấp huyện 

và cấp tỉnh do hiệu trưởng nhà trường quyết định. 

- Kinh phí tổ chức cho học sinh tham gia dự thi Vòng thi cấp quốc gia do 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định. 



Nhận được công văn này Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng 

cáctrường THCS triển khai rộng rãi cuộc thi đến tất cả học sinh trong trường 

được biết và tham gia./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
 

 

Bùi Văn Út 
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