
 

 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
 

                    Số:        /SGDĐT-VP   
V/v đề nghị hỗ trợ tổ chức Cuộc thi học sinh giỏi 

 khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ 

 lần thứ XIII năm 2022 tại Hải Phòng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh  phúc 
 

Hải Phòng, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam 

 

Thực hiện Văn bản số 3313/UBND-VX ngày 19/5/2022 của UBND thành 

phố Hải Phòng, Sở GD&ĐT chỉ đạo trường THPT Chuyên Trần Phú xây dựng 

kế hoạch, chương trình và chuẩn bị mọi điều kiện để đăng cai tổ chức Cuộc thi 

chọn học sinh giỏi Khu vực DH&ĐBBB lần thứ XIII năm 2022 tại Hải Phòng. 

Thời gian: 02 ngày, từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 7 năm 2022; 

Thành phần tham dự: 45 trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và 

Đồng bằng Bắc Bộ đến từ 43 tỉnh, thành phố trong nước (khoảng 3000 cán bộ, 

giáo viên và học sinh tham dự). 

Để Cuộc thi được tổ chức thành công, Sở GD&ĐT kính đề nghị trường 

Đại học Hàng Hải Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ trường THPT Chuyên Trần 

Phú trong công tác tổ chức thi và tổng kết trao giải cho Cuộc thi chọn học sinh 

giỏi Khu vực DH&ĐBBB lần thứ XIII năm 2022, cụ thể: 

1. Hỗ trợ 80 phòng thi viết (mỗi phòng 24 thí sinh), 10 phòng thi máy với 

250 máy tính vào ngày 14/7; 

2. Hỗ trợ 250 sinh viên tham gia vào công tác coi thi và điều phối các 

đoàn vào ngày 14/7; 

3. Hỗ trợ khu nhà thi đấu của nhà trường với màn hình led để tổ chức tổng 

kết và trao giải cho Cuộc thi. 

Kính mong trường Đại học Hàng Hải Việt Nam xem xét và hỗ trợ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT; 

- Ban Chỉ đạo Cuộc thi; 

- Trường THPT chuyên Trần Phú; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Đỗ Văn Lợi 
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