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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xét
và công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tốt nghiệp trung học cơ sở;
Căn cứ Công văn số 788/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 08 tháng 4 năm
2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp
THCS năm học 2021-2022;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xét và công nhận tốt nghiệp Trung học cơ
sở năm học 2021-2022, gồm các ông có tên sau:
1. Ông Dương Thanh Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trưởng ban
2. Ông Lại Quốc Trình - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - Phó
Trưởng ban
3. Ông Hoàng Chí Tâm - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phó Trưởng ban
4. Ông Đồng Xuân Bảy - Viên chức biệt phái phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện - Thư ký
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ kiểm tra việc tổ chức, thực hiện xét và
công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục trên địa
bàn huyện, theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian làm việc kể từ ngày 06/5/2022 đến hết ngày 20/5/2022.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi hoàn
thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị
có liên quan và các ông có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- UBND các xã, thị trấn liên quan;
- Lưu: VT.
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LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO
VỀ VIỆC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS
NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo Quyết định số: 415/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022
của Ủy ban nhân dân huyện)
Thời
gian
8giờ 00

Ngày

Địa điểm

06/5/2022 Trường THCS thị trấn Khe Tre

Nội dung làm việc
Kiểm tra, giám sát
các tổ kiểm tra hồ sơ
lớp 9

Các Hội đồng xét tốt nghiệp
Kiểm tra các Hội đồng
Từ ngày 11-12/5/2022 của các trường THCS trên địa
xét tốt nghiệp
bàn huyện
Kiểm tra hồ sơ xét
công nhận tốt nghiệp
THCS của các Hội
Phòng Giáo dục và Đào tạo và
đồng, phê duyệt danh
các Hội đồng xét tốt nghiệp
Từ ngày 13-20/5/2022
sách tốt nghiệp THCS;
của các trường THCS trên địa
giám sát các trường
bàn huyện
cấp giấy chứng nhận
tốt nghiệp tạm thời
cho học sinh

