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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Bình Phước, ngày        tháng 02 năm 2021 

Kính gửi:   

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các đơn vị trực thuộc. 

 

 Ngày 07/01/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 36/SGDĐT-

GDTrH về việc thông báo thời gian tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh 

trung học năm học 2020-2021. Để làm rõ nội dung về kinh phí tổ chức Cuộc thi KHKT 

cấp tỉnh, nay Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung nội dung sau: 

1. Tại Mục 5-Kinh phí  

- Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức Cuộc thi KHKT 

cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021 kinh phí nghiệp vụ ngành 

năm 2021 đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Kinh phí tham gia Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm 

học 2020-2021 của các đơn vị từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho các hoạt động 

thường xuyên phục vụ dạy học của đơn vị đã được giao năm 2021 và kinh phí tài trợ 

của các tổ chức, cá nhân (nếu có).  

- Cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia Cuộc thi được thanh toán công tác phí 

theo chế độ hiện hành do đơn vị có người tham gia chi trả. 

2. Các nội dung khác không thay đổi. 

Trên đây là nội dung điều chỉnh, bổ sung Công văn số 36/SGDĐT-GDTrH ngày 

07/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.  Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các 

đơn vị biết để thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 
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