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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND           Đắk Song, ngày       tháng 8 năm  2022 
             
                         

QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022-2023 cho các trường mầm non,  

tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đắk Song 

  

       CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông 

ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (Hợp nhất các Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 

18/4/2014, Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 và Thông tư số 

05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); 

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học 

phổ thông năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 71/TTr-

PGD&ĐT, ngày 29/8/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022 – 2023 cho các trường 

mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đắk Song (có danh sách 

điều chỉnh số liệu tuyển sinh kèm theo).  

 Điều 2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn 

và kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2022 – 2023 đảm bảo hoàn thành Kế hoạch 

theo quy định.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

462/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song. 

Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:             
- Ct, các PCT UBND; 

- Như Điều 3;  

- Trang TTĐT huyện; 

- Các cơ sở GD;     

- Lưu VT . 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thân 

 



 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-29T10:59:38+0700
	Tỉnh Đắk Nông
	Nguyễn Ngọc Thân<thannn.daksong@daknong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-08-29T13:46:57+0700


		2022-08-29T13:46:57+0700


		2022-08-29T13:46:57+0700




