
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

Số:           /UBND-KGVX 

Về việc điều chỉnh phương thức 

tuyển sinh năm học 2020-2021 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Kon Tum, ngày       tháng     năm         . 

 

             

       Kính gửi: 

               - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

               - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 224/TTr-SGDĐT ngày 

08 tháng 8 năm 2020 về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh năm học 2020-2021 

đối với các Trường Trung học phổ thông, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (các 

trường chưa tuyển sinh), Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất điều chỉnh phương thức tuyển sinh năm học 2020-2021 đối với 

các Trường Trung học phổ thông, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (các trường 

chưa tuyển sinh) như đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình nêu trên. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thông báo công khai trên các phương 

tiêṇ thông tin đaị chúng về chủ trương điều chỉnh phương thức tuyển sinh năm học 

2020 - 2021 để Nhân dân được biết; đồng thời, hướng dẫn các địa phương, đơn vị 

có liên quan triển khai thực hiện công tác tuyển sinh các trường thuộc quyền quản 

lý theo đúng các quy định hiện hành. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy 

ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 8 năm 2020 để theo dõi, chỉ đạo. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các đơn vị, địa phương thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Nguyễn Hữu Tháp-PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP phụ tráchKGVX; 

- Lưu: VT, KGVXMNK. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tháp 
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