
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND   Ninh Thuận, ngày          tháng 5 năm 2022 

QUYẾT  ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Phương án và Kế hoạch tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, 

thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh lớp đầu cấp trung học cơ 

sở, trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN  

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

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

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 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 

18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014,  

Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung vào điểm a 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 số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 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 số 11/2014/TT-

BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 

12/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

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

963/TTr-SGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2022. 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Phương án và Kế hoạch tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, 

thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh lớp đầu cấp trung học cơ sở, 

trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Tờ trình số 
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963/TTr-SGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

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

ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Phương án và Kế hoạch 

tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh lớp 

đầu cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn, hiệu quả và đúng quy định 

hiện hành của Nhà nước; báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo 

quy định. 

Trong trường hợp do thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra, dẫn đến không thể 

tổ chức theo thời gian kế hoạch đề ra, giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

chủ động bố trí, điều chỉnh thời gian thích hợp, bảo đảm đạt yêu cầu của từng kỳ 

thi và phải bảo đảm an toàn cho thí sinh và người làm công tác thi.  

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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c); 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo và kiểm tra các kỳ thi; 

- Phòng GDĐT các huyện thành phố; 

- Công báo tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH;  

- Lưu: VT, VXNV. NAM. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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