
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Văn Quan, ngày      tháng 5 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp  

Trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

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

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở; 

Căn cứ Công văn số 1160/SGDĐT-GDTrH ngày 29/4/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Lạng Sơn về việc hướng dẫn xét tốt nghiệp Trung hoc̣ cơ sở năm học 

2020 - 2021; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan taị Tờ 

trình số 482/TTr-PGDĐT ngày 07/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 22 Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở 

năm học 2020 - 2021 gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.  

Điều 2. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở có nhiệm vụ xét 

và đề nghị công nhận tốt nghiệp theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học 

cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành. 

- Thời gian: các Hội đồng xét tốt nghiệp Trung học cơ sở bắt đầu làm việc 

từ 07 giờ 00 phút ngày 14/5/2021 đến khi hoàn thành nhiệm vụ. 

- Địa điểm: tại các trường THCS, TH&THCS, PTDTBT THCS; PTDTBT 

TH&THCS, PTDT Nội trú THCS trong huyện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục 

và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (T/h);  

- Sở GD&ĐT tỉnh (B/c);                                                           
- TT Huyện Ủy; TT HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện;   

- Lưu: VT, GDĐT.  

CHỦ TỊCH 
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