
 

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: Sở Du lịch Hải Phòng. 

 

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

(văn bản kèm theo), 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 học 

sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ lần thứ XIII năm 2022 tại Hải 

Phòng. 

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

 Địa điểm: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (coi thi và tổng kết, trao giải) và 

Trường THPT chuyên Trần Phú (chấm thi). 

 Thành phần tham dự: 45 Trường THPT Chuyên khu vực Duyên hải và Đồng 

bằng Bắc bộ và các đoàn tham gia quan sát viên đến từ 43 tỉnh, thành phố trong cả 

nước (khoảng 3000 cán bộ, giáo viên và học sinh tham dự). 

 Để Cuộc thi được tổ chức thành công, xứng tầm với vị thế và là cơ hội quảng 

bá, giới thiệu hình ảnh thành phố Hải Phòng giàu đẹp, mến khách, Sở GD&ĐT kính 

đề nghị Sở Du lịch tạo điều kiện hỗ trợ các nội dung sau: 

 1. Cung cấp danh sách các khách sạn (tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, dự kiến 

đơn giá thuê phòng) khu vực nội thành để các đoàn chủ động liên hệ lưu trú. 

 2. Có chỉ đạo phù hợp để các khách sạn (đã cung cấp danh sách), điểm tham 

quan, du lịch trên địa bàn thành phố hỗ trợ các đoàn về kinh phí (giảm giá), thủ tục 

tham quan… 

Kính mong Sở Du lịch xem xét, hỗ trợ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc Sở GDĐT; 

- Ban Chỉ đạo Cuộc thi; 

- Trường THPT Chuyên Trần Phú; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Văn Lợi 

  


		2022-06-16T20:25:59+0700
	Việt Nam
	Đỗ Văn Lợi <dovanloi@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-06-17T07:57:54+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo <sogddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-06-17T07:57:55+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo <sogddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-06-17T07:57:55+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo <sogddt@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




