
 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THIỆU HÓA 
 

Số:            /UBND-GD 
V/v xây dựng kế hoạch phát triển 

giáo dục năm học 2022-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Thiệu Hóa, ngày        tháng 01  năm 2022 

              

  Kính gửi:   

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; 

          - Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX Thiệu Hóa. 
 

Thực hiện Công văn số 89/SGDĐT-KHTC ngày 13/01/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022-2023. 

UBND huyện đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDNN-

GDTX Thiệu Hóa xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2022-

2023 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đồng thời nạp bản kế 

hoạch về phòng Giáo dục và Đào tạo Thiệu Hóa để tổng hợp chung toàn huyện. 

      1. Các loại báo cáo gửi về phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp 

- Văn bản xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục của đơn vị năm 

học 2022-2023; 

- Các biểu mẫu gửi kèm Công văn số 89/SGDĐT-KHTC ngày 13/01/2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. 

      2. Thời gian và địa chỉ gửi báo cáo 

- Báo cáo bằng văn bản có dấu và file dữ liệu về phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thiệu Hóa và qua email xuantt.pgdthieuhoa@thanhhoa.edu.vn. 

- Thời gian gửi: chậm nhất là ngày 10/02/2022. 

       3. Lưu ý 

Về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023: Tỷ lệ tuyển mới lớp 10 

chiếm 70% số học sinh lớp 9. Đối với huyện Thiệu Hóa có nhiều trường THPT, 

phòng GD&ĐT sẽ chủ trì phối hợp với các trường THPT tham mưu cho Chủ tịch 

UBND huyện về quy mô tuyển sinh cụ thể cho từng trường.  

Đối với các khu vực giáp ranh, học sinh của địa phương tham gia học tập cấp 

THPT tại các trường thuộc huyện khác, đề nghị các trường THPT chủ động trao đổi 

thống nhất về số lượng với các trường liên quan để đảm bảo quyền lợi cho học sinh 

trong quá trình tham gia dự tuyển lớp 10 cấp THPT. 

 Nhận được công văn này đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc 

Trung tâm GDNN-GDTX tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục 

và đào tạo năm học 2022 - 2023 và gửi báo cáo đúng hạn./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên;  

- LĐ UBND huyện (để chỉ đạo); 

- Phòng GD&ĐT;  

- Lưu VT.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Hoàng Văn Lực 
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