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        Địa chỉ: 1597 Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

        Điện Thoại: (0251) 3822297; Fax: (0251) 3825585 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

BTC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI 

ỨNG DỤNG CNTT 

 

Số:         /TB-BTCHTGV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày     tháng    năm 2020 

V/v thông báo địa điểm và thời gian tổ chức 

thi Vòng 2 (cấp Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông) - Hội thi “Giáo viên giỏi ứng 

dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy 

tỉnh Đồng Nai năm 2020”. 

 

 

                        Kính gửi:  

                                           - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

                                           - Các Trường: Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.                              

 

Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-HTGV ngày 29 tháng 6 năm 2020 của 
Ban tổ chức hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) về việc 

ban hành Thể lệ Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong giảng dạy tỉnh 
Đồng Nai lần thứ XI năm 2020”, 

Căn cứ Biên bản họp ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Ban Tổ chức Hội 

thi “Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ XI 

năm 2020” về việc công nhận các thí sinh vào Vòng 2 (cấp Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông) của Hội thi,  

Sở Khoa học và Công nghệ - Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thi xin trân 

trọng thông báo đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), các Trường Trung 

học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) có giáo viên tham gia Vòng 2 

về địa điểm, thời gian tổ chức thi như sau: 

1. Thời gian: Từ 07h00 đến 16h30, ngày 21 - 22/11/2020 (Thứ bảy và 

Chủ nhật), như sau: 

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 15 đến 11 giờ 30 (danh sách đính kèm). Thí sinh 

có mặt tại phòng thi vào lúc 07h00. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (danh sách đính kèm). Thí sinh 

có mặt tại phòng thi vào lúc 13 giờ 00. 

2. Địa điểm: Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh (Địa chỉ: Phường Tân 

Tiến, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

3. Thành phần:  

Các Giáo viên đã được công nhận vào thi Vòng 2 - Hội thi “Giáo viên 

giỏi ứng dụng CNTT trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ XI năm 2020” (đính 

kèm danh sách tham dự thi). 

Ban tổ chức Hội thi đề nghị các Phòng GD&ĐT, các Trường Trung học 

cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) thông báo và tạo điều kiện cho các 

giáo viên tham gia thi Vòng 2 để Hội thi đạt kết quả tốt. Đồng thời, Ban tổ chức 
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đề nghị Quý Thầy, cô tham gia dự thi có mặt trước thời gian quy định để tiến 

hành làm các thủ tục dự thi. 

* Ghi chú:  

Để đảm bảo giáo viên thi tốt, Ban tổ chức có tổ chức buổi thử máy vào 

lúc 13 giờ 00 ngày 20/11/2020, nếu giáo viên có nhu cầu vui lòng liên hệ Ban tổ 

chức thông qua Đ/c Nam (0937.662628) để chuẩn bị. 

Trân trọng kính chào./. 

Đính kèm: Danh sách của các thí sinh tham dự Vòng 2 của Hội thi “Giáo 
viên giỏi ứng dụng CNTT trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ XI năm 2020”. 

Thông tin chi tiết đăng tải trên website: 

Sở Khoa học và Công nghệ: dost-dongnai.gov.vn hoặc điện thoại: 

0251.822297 - 8170; 0937.662628 (A. Nam). 
 

 

 

 
TM. BAN TỔ CHỨC 

KT. TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở GD&ĐT (phối hợp); 

- Trường TH Nguyễn An Ninh (phối hợp); 

- Lưu: VT, BTC. 

TBthiVong2_THCS-THPT_2020/05b. 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Huỳnh Minh Hậu 
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