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THÔNG BÁO 

Thay đổi nội dung Thể lệ Hội thi tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận  

lần thứ XVIII năm 2021 

 

 

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh 

Ninh Thuận; 

Theo kết quả cuộc họp triển khai Hội thi Tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận lần 

thứ XVIII năm 2021 ngày 31/3/2021. 

Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ thông báo thay đổi nội dung Thể lệ Hội thi, 

cụ thể gồm các nội dung sau: 

1. Thời gian thi: Ngày 24 và 25 tháng 4 năm 2021. 

2.  Hình thức thi:  

a) Vòng loại: thi trực tuyến tại Trường thí sinh theo học, để xác định giải 

thưởng cho Hội thi tin học trẻ cấp tỉnh. Các trường có thí sinh dự thi chuẩn bị cơ 

sở vật chất và theo dõi thí sinh trong quá trình thi đảm bảo an toàn, khách quan.  

b) Vòng chung kết: thi tập trung, thí sinh được lựa chọn từ kết quả vòng 

loại thi vòng chung kết để chọn thí sinh xuất sắc nhất tham gia Hội thi Tin học 

trẻ toàn quốc. 

3. Thời gian đăng ký dự thi: Hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Ban tổ chức 

trước ngày 18 tháng 4 năm 2021. 

4. Hệ thống thi trực tuyến: tinhoctre.ninhthuan.gov.vn, tài khoản dự thi 

của thí sinh sẽ được Ban tổ chức Hội thi gửi đến email của thí sinh theo Phiếu 

đăng ký dự thi.  

Ban Tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận thông báo các đơn vị biết 

triển khai thực hiện./. 

(Kèm theo: Thể lệ Hội thi tin học trẻ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XVIII năm 2021) 

Nơi nhận:  
 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Tỉnh Đoàn; 

- BTC Hội thi; 

- Lưu: VT, CN. 

 

 

 
 

 

 

 

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI  

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

Đào Xuân Kỳ 
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