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QUYẾT ĐỊNH 

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

năm học 2021 - 2022 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

 

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

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 

28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu 

học; Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành 

Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và 

trường phổ thông có nhiều cấp học; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 

03/5/2019 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; 

Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ GDĐT ban hành 

quy chế tổ chức và hoạt động trường THPT chuyên;  

Căn cứ Quyết định 2027/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về việc 

ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định; 

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

258/TTr-SGDĐT ngày 03/3/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

lớp đầu cấp năm học 2021-2022. 

 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. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Giáo dục và Đào 

tạo, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà 

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
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nước tỉnh, Công ty Điện lực tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ 

trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Đ/c Chủ tịch; các đ/c PCT  UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Cổng: TTĐT tỉnh, TTĐT VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1,VP7.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Trần Lê Đoài  
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