
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 Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh  

lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

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

phương năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven 

biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025; 

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

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

sinh trung học phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/12/2012 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường 

trung học phổ thông chuyên;  

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức 

và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông 

tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo;  

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 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường 

phổ thông dân tộc nội trú; 
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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 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; 

Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;  

Thực hiện Chương trình hành động số 235-CTr/TU ngày 20/01/2014 của 

Tỉnh ủy Ninh Thuận thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của 

Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế; 

Thực hiện Công văn số 2522-CV/TU ngày 17/5/2022 của Tỉnh ủy về Kế 

hoạch và Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 

2022-2023; 

Thực hiện Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022; 

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

1095/TTr-SGDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2022.   

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh lớp 6 Trung học cơ 

sở và lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận của Sở Giáo dục và Đào tạo (Kèm theo Tờ trình số 1095/TTr-SGDĐT 

ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo). 

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

cơ quan và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và 

Phương thức tuyển sinh phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo kịp thời, 

nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn, hiệu quả và đúng quy định hành của Nhà nước; 

đặc biệt lưu ý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19; báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 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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