
UY BAN NHAN DAN 
HUYN TRVC NINH 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S://35fUBND-VP Trrc Ninh, ngày/f&háng 3 nám 2021 

V/v tham gia thành viên Hi dng 
tru?Yng THPT cong 1p trên dja bàn 

Kinh gCri: 
- Phông Giáo diic và Dào tao; 
- Uy ban nhân dan thj trân Co Lê, thj trân Cat Thành, 
xã Trrc Hung, xà Trirc Thai; 
- Các trumg THPT cong 1p trên dja bàn huyn. 

Can cir Thông tu s 32/2020/TT-BGDDT ngày 15/9/2020 ban hành diêu l 
Tru?mg trung h9c cci sâ, trueing trung hc ph thông và tru&ig ph thông có 
nhiu cp h9c; xét d nghj cüa các truèng THPT cong 1p trén dja bàn huyn; 
UBNID huyn có kiên nhu sau: 

1. C:r Tru&ng Phông Giáo dc và Dào tao-  Uy viêñ Ban chip hành Dâng 
b huyn, Uy viên UBND huyn là dai  din UBND huyn tham gia Hi dng 
tru&ng theo d nghj cüa các trii1ng THPT cOng 1p trên dja bàn. 

2. Uy ban nhân dan thj trtn C L, thj trn Cat Thành, xà Trirc Hung, xà 
Trirc Thai cr dai  din länh dao  UBND tham gia Hi dng truông s tai. 

3. Các trung THPT cOng 1p trên dja bàn huyn chñ dng lien h vói 
Phông Giáo dic và Dào tao,  UBND xã, thi trn lien quan d nhn Danh sách, 
thành 1p Hi dng, xây drng quy ch hoat  dng dam bào theo quy djnh. 

Yêu cu Phông Giáo diic và Dào tao,  UBND xã, thj trân lien quan, các 
trung THPT Cong 1p trin khai thirc hin; báo cáo kt qua v UBND huyn 
(qua Phông Giáo dic và Dào tao).!. 

No'i nhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Liru Van Dlrffng 

- Lãnh do UBND huyn; 
- Nhix trén; 
- Cong thông tin then tcr cüa huyn; 
- Luu: VTr,Z 
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