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Số:          /QĐ-UBND 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

Nghĩa Hưng, ngày        tháng 5  năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Hội đồng xét, đề nghị công nhận tốt nghiệp  

Trung học cơ sở và Bổ túc THCS năm học 2021-2022 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HƯNG 

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

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14/6/2019;  

 Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ 

GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS; 

 Căn cứ Công văn số 521/SGDĐT-QLCLGD, ngày 15/04/2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn tổ chức xét công nhận 

tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022;  

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập các Hội đồng xét, đề nghị công nhận tốt nghiệp Trung 

học cơ sở năm học 2021-2022 cho 25 trường Trung học cơ sở các xã, thị trấn 

trong huyện và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện (có danh sách kèm theo). 

Điều 2.  Hội đồng xét, đề nghị công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở có 

nhiệm vụ xét và đề nghị công nhận tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 năm học 2021-

2022 theo đúng Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS, ban hành kèm theo 

Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ GD&ĐT. Hội đồng 

làm việc từ 7h30 phút ngày 16/5/2022 và kết thúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

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

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

    
Nơi nhận:  
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan liên quan; 

- Như Điều 3;  

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, PGDĐT.  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng 
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