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Số:            /QĐ-SGDĐT 
 

Kon Tum, ngày        tháng      năm   
 

     

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận học sinh trúng tuyển vào lớp 10  

Trường THPT Nguyễn Du, năm học 2021-2022 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM 

Căn cứ Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học 

phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Công văn số 639/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 20/4/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Kon Tum về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 

đối với các trường THPT,  PTDTNT, TT GDTX tỉnh Kon Tum và các TT GDNN-

GDTX; 

Căn cứ Công văn số 978/SGDĐT-QLCLGDCN,  ngày  11/6/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc thay đổi thời gian tuyển sinh năm học 2021-2022; 

Xét Tờ trình số 135/TTr-THPTND ngày 19/8/2021 của Trường THPT 

Nguyễn Du về việc xin duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên 

nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT 

Nguyễn Du, năm học 2021-2022. Cụ thể như sau: 

- Điểm chuẩn trúng tuyển: 16,00 điểm (điểm trung bình lớp 9: 5,5). 

- Số lượng học sinh trúng tuyển: 214 học sinh (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du có nhiệm vụ tuyển sinh 

đúng danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10, năm học 2021-2022 đã được 

Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và hoàn tất công tác tuyển sinh theo đúng quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
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 Điều 3. Trưởng đơn vị hành chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu 

trưởng Trường THPT Nguyễn Du và học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để thực hiện); 
- Giám đốc, các PGĐ Sở (để theo dõi); 

- Lưu: VT, QLCLGDCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Thắng 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2021-08-20T16:32:01+0700


		2021-08-20T20:11:16+0700


		2021-08-20T20:11:16+0700


		2021-08-20T20:11:16+0700


		2021-08-20T20:11:16+0700


		2021-08-20T20:11:16+0700




