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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp  

năm học 2020 - 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và 

tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 

26/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 

2, Điều 7 - Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Thông tư số 

05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, 

bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 

điều 7 - Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; 

 Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường THPT chuyên; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy 

chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tư 

số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên; 

 Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các 

trường tiểu học, trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại các Tờ trình số 

149/TTr-SGDĐT ngày 14/02/2020; 530/TTr-SGDĐT ngày 22/4/2020 về việc 

Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển sinh vào các 

lớp đầu cấp năm học 2020-2021. 

 Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành 

và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch nêu tại Điều 1 

Quyết định này theo đúng Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06/2012/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=12/2014/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06/2012/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=13/2011/TT-BGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=159/TTr-SGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=159/TTr-SGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=159/TTr-SGD%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


 u 3. Quy nh này có hi u l c thi hành k  t  ngày ký; 

 c các S , ngành: Giáo d
t o, Tài chính, Công an t nh, Y t , Thông tin và Truy n thông, Kho b c Nhà 

c t nh i n l c t nh; Ch  t ch UBND các huy n, thành ph  và Th  
ng các S , ngành liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy nh này./.  

 

n: 
- B   
-  t nh; 
- u 3; 
- Website t nh, Website VP UBND t nh; 
- 1,VP7.  
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