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Số: 2948 /QĐ-UBND  Chi Lăng, ngày  06 tháng 8 năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào  

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Chi Lăng 

Năm học 2020-2021 

                                   

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

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

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của 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 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc 

nội trú;  

Căn cứ Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ 

thông dân tộc nội trú giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 

06/5/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Tuyển sinh trung học cơ sở và trung 

học phổ thông năm học 2020-2021; Công văn số 1553/SGDĐT-GDTrH ngày 

18/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn về việc Hướng dẫn tuyển sinh 

vào các trường Phổ thông dân tộc nội trú năm học 2020-2021; 

Căn cứ Biên bản họp xét ngày 22/7/2020 của Hội đồng tuyển sinh lớp 6 Trường 

phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Chi Lăng năm học 2020-2021;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chi Lăng tại 

Tờ trình số 84/TTr-PGDĐT ngày 30/7/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách 60 học sinh trúng tuyển chính thức và 05 học 

sinh dự phòng trúng tuyển vào Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở 

huyện Chi Lăng năm học 2020-2021 (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Chi Lăng 

có trách nhiệm tiếp nhận các học sinh trúng tuyển được phê duyệt tại Điều 1 theo 

quy định. 

Các học sinh trúng tuyển được hưởng học bổng và các chế độ khác theo quy 

định hiện hành của Nhà nước. 
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 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục 

và Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện 

Chi Lăng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các học sinh có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, GDĐT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Nông Trường 
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