
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
        Số:        /TTr-SGDĐT                      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          
                Ninh Bình, ngày       tháng 12 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 
 

Kính gửi: UBND tỉnh Ninh Bình. 

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

và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung 

học phổ thông; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 về việc 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 GDĐT; Thông tư số 

05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 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 GDĐT; Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 

15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường 

trung học phổ thông chuyên; Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng 

Bộ GDĐT 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 GDĐT; Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng 

Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội 

trú; Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 

học; Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục. 

Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình UBND tỉnh Ninh Bình xem xét, phê duyệt Kế 

hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 (Kế hoạch chi tiết đính kèm)./. 

Nơi nhận:   

- Như kính gửi;                                                                   

- Đ/c Tống Quang Thìn                    

  Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh;  (để báo cáo) 

- VP6 UBND tỉnh;       

- Lưu: VT, QLCL. L06. 

 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Thành Công 
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