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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 6 

 Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Trà Lĩnh  

năm học 2022-2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG 

 

  Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ 

thông dân tộc nội trú; 

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 và tuyển sinh 

trung học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, 

điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học 

cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 

11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Ban hành quy định phân cấp quản lí nhà nước 

lĩnh vực nội vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 11/03/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trường phổ 

thông dân tộc nội trú cấp huyện, tuyển sinh lớp 10 trường trung học phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng xét duyệt tuyển sinh lớp 6, tuyển bổ 

sung lớp 7 trường phổ thông dân tộc nội trú huyện năm học 2022-2023 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục trung học. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt 01 (Một) học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 6 Trường 

phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Trà Lĩnh năm học 2022-2023 (có danh 

sách kèm theo).  

Điều 2. Học sinh trúng tuyển bổ sung có tên trong danh sách tại Điều 1 

Quyết định này được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, các Trưởng phòng liên 

quan của Sở, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Trà 

Lĩnh và học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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