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QUYẾT ĐỊNH  
Về việc công nhận kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12  

năm học 2013-2014, khóa ngày 06/03/2014 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG 
 

Căn cứ Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012 của UBND 
tỉnh Lâm Đồng, về việc Ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2014 của UBND 
tỉnh Lâm Đồng, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của bản quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng ban hành 
kèm theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 03 năm 2012 của UBND tỉnh 
Lâm Đồng; 
             Căn cứ Thông tư số 56/2011/TT-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo 
Dục và Đào Tạo về việc Ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia; 
      Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Công nhận 563 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh 
lớp  12 năm học 2013-2014 (có danh sách đính kèm), cụ thể số giải như sau: 

* Đặc cách đối với học sinh tham dự kỳ thi chọn HSG cấp Quốc gia năm 2014: 
57 học sinh, trong đó: 

- Giải nhất:    21    - Giải nhì:        36 

* Hệ THPT: 482 học sinh, trong đó: 

- Giải nhất:  20    - Giải nhì:         113 

- Giải ba:     146    - Giải khuyến khích:    203 

* Hệ GDTX: 24 học sinh, trong đó 

- Giải nhất:   0    - Giải nhì:          6  

- Giải ba:       6    - Giải khuyến khích:    12 

Điều 2. Các học sinh có tên trong danh sách trên được Sở Giáo dục & Đào tạo cấp 
giấy chứng nhận và được hưởng các quyền lợi theo chế độ hiện hành.   




























