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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 22 tháng 11 năm 2022

V/v triển khai Cuộc thi KHKT dành cho
học sinh trung học năm học 2022-2023

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố;
- Các trường Trung học phổ thông;
- Trường Phổ thông Hermann Gmeiner;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện/thành phố.
Thực hiện Kế hoạch 3006/KH-SGD&ĐT ngày 07 tháng 11 năm 2022 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ
chức Cuộc thi khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 20222023, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các
huyện/thành phố; Các trường Trung học phổ thông; Trường Phổ thông Hermann
Gmeiner; Trung tâm GDNN-GDTX các huyện/thành phố thực hiện các nội dung
sau:
1. Tăng cường tuyên truyền để triển khai Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành
cho học sinh trung học năm học 2022-2023;
2. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh tham gia
nghiên cứu khoa học và đạt kết quả tốt trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật;
Lưu ý: Đơn vị đăng kí dự thi có trách nhiệm kiểm tra, xác thực quá trình
thực hiện dự án tại đơn vị, các cơ quan nghiên cứu, thí nghiệm (nếu có) của học
sinh; chịu trách nhiệm về sự trung thực và có trách nhiệm trong nghiên cứu khoa
học của dự án, tính chính xác của các thông tin trong hồ sơ đăng kí dự thi của các
dự án tham gia Cuộc thi.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai đầy đủ các nội dung
nêu trên để thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả tốt.
Nơi nhận:
- Như trên
(để thực hiện);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, Website Sở.
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