
ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH SÓC TRĂNG                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-QT                               Sóc Trăng, ngày         tháng 9 năm 2021 

V/v khen thưởng học sinh 

đỗ đại học năm 2021 

  

      Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Nội vụ, 

                          tỉnh Sóc Trăng. 

   

 Qua xem xét Công văn số 1801/SGDĐT-VP ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo về việc xin chủ trương xét khen thưởng học sinh đỗ đại học năm 
2021 và Công văn số 1815/SNV-TĐKT ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Sở Nội vụ về 

việc khen thưởng học sinh đỗ Đại học năm 2021. 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc xét khen thưởng học 
sinh đỗ đại học năm 2021 theo các phương án xét tuyển của các Trường Đại học tại 

Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng 

ngành giáo dục mầm non. 

Lưu ý: Học sinh phải có điểm thi tốt nghiệp THPT của khối, ngành trúng tuyển 

(Học sinh thi đỗ kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 có điểm bình quân 
từ 8,0 điểm trở lên cho một môn thi (không tính hệ số), trong đó không có môn nào 

đạt dưới 7 điểm theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 14 Quyết định số 
27/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 
về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng) làm cơ sở xét khen thưởng học sinh đỗ đại học năm 2021.   

2. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đúng nội dung nêu trên; Sở Nội vụ có trách 

nhiệm thẩm định hồ sơ xét khen thưởng học sinh đỗ đại học năm 2021, trình Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.   

 

   Nơi nhận:                                                                                KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT và PCT.HTDN; 
- Ban TĐKT tỉnh; 
- Lưu: QT, VT.                                                         
 
                           
 

          Huỳnh Thị Diễm Ngọc 
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