
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mỹ Lộc, ngày        tháng 3 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp  

 năm học 2022- 2023 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ LỘC 

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

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) ban hành Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 

28/2020/TTBGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học; 

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ 

trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ 

thông có nhiều cấp học; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của 

Bộ GDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; 

Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 20/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Nam Định về việc phê duyệt danh sách các cơ sở giáo dục chất lượng cao; 

Căn cứ Quyết định 1727/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc 

ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Nam Định về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-

2023; 

Căn cứ Công văn số 299/SGDĐT-GDTrH ngày 07/3/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc thông báo Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-

2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 75/TTr-

PGDĐT ngày 10/3/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm 

học 2022-2023 trên địa bàn huyện Mỹ Lộc. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu 

cấp năm học 2022-2023. 

Điều 2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường Mầm non, tiểu học 

và trung học cơ sở trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch nêu tại Điều 1 Quyết 

định này theo đúng Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Quyết định 
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số 552/QĐ-UBND ngày 20/4/2012, Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. 

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

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Hiệu trưởng các trường Mầm non, tiểu 

học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  

Nơi nhận: 

- Sở GDĐT tỉnh Nam Định; 

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo); 

- Như Điều 3,  

- Trang thông tin điện tử của huyện;  

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

                                       

 

                        

                         Lê Quang Huy 
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