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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định Thi học sinh giỏi cấp tỉnh

       GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của 
UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Qui định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, được 
sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 và 
Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, được 
sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018;

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ GDĐT về việc Ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT, được sửa đổi, bổ sung 
tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021; 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường 
trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công nghệ thông tin-Khảo thí-Kiểm định chất 
lượng giáo dục, Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Điều 2. Những nội dung liên quan đến công tác thi học sinh giỏi cấp tỉnh không 

được quy định tại Quy định này thì được thực hiện theo Thông tư số 56/2011/TT-
BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế thi 
chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 
41/2012/TTBGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 và Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT 
ngày 27 tháng 11 năm 2013; Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT, được sửa đổi, 
bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra; Trưởng các phòng thuộc Sở; 
Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường trung học 
cơ sở, trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông nhiều cấp học trên 
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địa bàn tỉnh Quảng Nam; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Hội đồng 
thi của các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu VT, P.CNTTKTKĐ.

#ChuKyLanhDao
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