
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:       /SGDĐT-KHTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày        tháng 01 năm 2021 

V/v đề nghị báo cáo số liệu học 

sinh cuối cấp và rà soát đội ngũ 

giáo viên THPT để xây dựng kế 

hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 

học 2021-2022. 

 

 

 

 

Kính gửi: 

              - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, TP; 

              - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

         

Thực hiện Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân  tỉnh Ninh Thuận, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021; 

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và tình hình hoạt động giáo dục cuối HKI năm học 2020-2021 của các địa 

phương, đơn vị trong tỉnh;  

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành 

phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc báo cáo số liệu học sinh cuối cấp (lớp 9); 

riêng các đơn vị trực thuộc Sở báo cáo số giáo viên THPT: Biên chế, hợp đồng, 

thính giảng (có biểu mẫu đính kèm).  

Thời gian Sở nhận được báo cáo các đơn vị trước ngày 15/01/2021 và file 

mềm gửi vào mail: thaiquang@ninhthuan.edu.vn. 

Kính mong các cơ quan, đơn vị quan tâm, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (để báo cáo);                                                                               

- GĐ, PGĐ sở; 

- Các phòng chức năng thuộc Sở; 

- Các Trường Ischool, Hoa Sen; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, P.KHTC(NTQ). 

 

 

    KT. GIÁM ĐỐC 

             PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Lê Bá Phương 
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