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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chuẩn y điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10  
các trường THPT công lập xét tuyển sinh năm học 2020-2021 

 
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đắk Lắk về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học 
phổ thông; 

Căn cứ Kế hoạch số 749/KH-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đắk Lắk về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 
2020-2021; Côngvăn số 4164/UBND-KGVX ngày 15/5/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đắk Lắk về điều chỉnh Lịch công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ 
thông năm học 2020-2021; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-SGDĐT ngày 11/5/2020 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc giao Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 
2020-2021; 

Căn cứ đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường THPT tổ chức 
xét tuyển sinh và Biên bản cuộc họp của Hội đồng xét duyệt kết quả tuyển sinh vào 
lớp 10 năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo, họp ngày 18/8/2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học- Sở Giáo dục và Đào tạo 
Đắk Lắk. 

   QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chuẩn y điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các 
trường THPT tổ chức xét tuyển sinh năm học 2020-2021 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các trường THPT chịu trách nhiệm thông báo công khai kết quả 
tuyển sinh cho học sinh và cha mẹ học sinh biết để nộp hồ sơ nhập học; trả hồ sơ 
cho học sinh không trúng tuyển. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Trưởng  
Phòng Kế hoạch -Tài chính, trưởng các phòng, ban có liên quan thuộc Sở Giáo dục 



và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT tổ chức xét tuyển sinh năm học 2020-
2021chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lãnh đạo Sở GDĐT; 
- Các phòng TCCB, KHTC; 
- Lưu: VT, GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 
 

Phạm Đăng Khoa 
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