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https://docs.google.com/forms/d/13xcOSvQzgCNbckUphPwMvt7gL...

HỒ SƠ CHUNG CỦA ĐƠN VỊ
Các đơn vị đăng ký dự thi cuộc thi khoa học kỹ thuật theo công văn 3611/SGDĐT-GDTrH
ngày 14/12/2021 gửi Hồ sơ chung của đơn vị.
- Thời hạn gửi: Trước ngày 15/01/2022
Dòng ngay dưới đây nhập địa chỉ mail chính thức của đơn vị để nhận thông tin phản hồi
của biểu mẫu.
*Bắt buộc

1.

Email *

THÔNG TIN ĐƠN VỊ

2.

Mã số báo cáo *
Nhập mã số báo cáo của đơn vị (4 chữ số). Nếu là TT GDNN-GDTX thì nhập "9999". Có thể xem mã số
báo cáo tại địa chỉ: https://hcmedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/trunghoc_hcm_edu_vn
/EVbjWelOiTBHkJxNTp1a56EBWsHdFAIT-_bt4QPYvY0kag?rtime=Do5ct7_Q2Ug

3.

Tên trường, đơn vị *
Nhập đầy đủ tên trường, tên đơn vị. (Ví dụ: THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm; TT GDNN-GDTX Quận 1)

HỒ SƠ CHUNG CỦA ĐƠN VỊ
Các văn bản của đơn vị (có đóng dấu) và chuyển thành file .pdf để gửi ở các mục dưới đây.
Đặt tên file (không dấu tiếng Việt): Tên đơn vị - tên hồ sơ.pdf. Ví dụ: Bui Thi Xuan - Quyet dinh.pdf

4.

Báo cáo tổ chức vòng thi *
Báo cáo tổ chức vòng thi KHKT tại đơn vị. Tên file ví dụ: Bui Thi Xuan - Bao cao to chuc.pdf

Các tệp đã được gửi:
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5.

https://docs.google.com/forms/d/13xcOSvQzgCNbckUphPwMvt7gL...

Quyết định *
Quyết định cử các dự án tham dự Cuộc thi. Tên file ví dụ: Bui Thi Xuan - Quyet dinh.pdf

Các tệp đã được gửi:

6.

Danh sách và thí sinh *
Danh sách dự án và thí sinh của đơn vị. Tên file ví dụ: Bui Thi Xuan - Danh sach.pdf

Các tệp đã được gửi:

KẾT THÚC

7.

Ghi chú
Các thông tin thêm. Nếu không có thì để trống

8.

Người gửi hồ sơ *
Nhập họ tên, chức vụ, điện thoại của người gửi hồ sơ để tiện liên hệ khi cần (Ví dụ: Nguyễn Văn A, Phó
hiệu trưởng, 0909...)

Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận.

Biểu mẫu

06/01/2022, 10:27 AM

