
UBND TỈNH NINH THUẬN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

Số:      /SGDĐT-KHTC Ninh Thuận, ngày      tháng 11 năm 2020 

 

V/v thực hiện báo cáo thống kê 

năm học 2020-2021 và xây 

dựng kế hoạch tuyển sinh năm 

học 2021– 2022.  

 

 
 

 

Kính gửi:  

- Trường Cao đẳng Sư phạm; 

- Trung tâm GDTX-HN tỉnh; 

- Trung tâm HTPTGDHN tỉnh. 

 

 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng 

dẫn lập báo cáo thống kê định kỳ năm học 2020-2021 và xây dựng kế hoạch tuyển 

sinh năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau: 

1. Báo cáo thống kê: Thu thập đầy đủ, chính xác số liệu báo cáo Thống kê 

định kỳ theo biểu mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (biểu mẫu thống kê 

đính kèm). 

2. Kế hoạch tuyển sinh 

a) Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2020-2021 (nêu rõ 

các ngành không tuyển sinh được). 

b) Dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 (có biểu mẫu kế hoạch 

tuyển sinh đính kèm).  

- Việc xây dựng chỉ tiêu hàng năm, các đơn vị căn cứ vào Văn bản số 

2061/HD-SGDĐT ngày 27/12/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn báo 

cáo thống kê, xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh.  

- Báo cáo bằng File mềm làm đúng mẫu, không được thay đổi định dạng (tải 

mẫu trên website của Sở: http://ninhthuan.edu.vn). 

Báo cáo gửi về sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Kế hoạch và Tài chính) trước 

ngày 28/11/2020; đồng thời, gửi file theo địa chỉ email: 

thaiquang@ninhthuan.edu.vn.  

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Công thông tin điện tử sở GDĐT; 

- Lưu: VT, P.KHTC(BTT,NTQ). 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

                     

 
  Lê Bá Phương 
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