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                                      THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thi chọn Học sinh giỏi lớp 9 vòng 2, năm học 2022-2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-PGD&ĐT, ngày 16/12/2022 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và Olympic lớp 6, 7, 

8 các môn văn hóa cấp huyện năm học 2022 – 2023, Ban Tổ chức thông báo lịch 

thi vòng 2 kỳ thi chọn học sinh giỏi đối với khối lớp 9 như sau: 

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 11/02/2023. 

2. Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Tất Thành, thị trấn Đức An, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông. 

3. Đối tượng dự thi: những học sinh lớp 9, thí sinh môn Tin học lớp 8 đã 

tham dự vòng 1 kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2022-2023 (có danh sách 

thí sinh kèm theo). 

Lưu ý:  

- Đối với các trường: thông báo cho học sinh biết về số báo danh, phòng thi để 

thí sinh chủ động tham gia thi. Tại vòng thi thứ 2, Ban Tổ chức không tiến hành 

khai mạc nên các thí sinh sẽ di chuyển trực tiếp về phòng thi để làm bài thi. 

- Đối với thí sinh: Có mặt tại địa điểm thi lúc 07 giờ 15 phút để nhận phòng 

thi, ổn định chuẩn bị làm bài thi. 

- Đối với giám thị coi thi: có mặt trước 07 giờ 00 phút ngày 11/02/2023 để 

họp Hội đồng coi thi (có danh sách kèm theo). 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo để các trường THCS, TH&THCS Bế 

Văn Đàn, trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đắk Song biết thực hiện./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Các trường THCS; 

- Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Đắk Song;  

- Đăng trên trang TTĐT;                            

- Lưu VT (Hg). 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Tuấn Khang 
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