UBND TỈNH SÓC TRĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1965 /SGDĐT-VP
V/v nộp hồ sơ đề nghị xét
khen thưởng học sinh đỗ đại học
năm 2021

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:

- Các trường trung học phổ thông;
- Trường TH, THCS và THPT iSCHOOL Sóc
Trăng;
- Trường BTVH Pali trung cấp Nam bộ;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sóc
Trăng;
- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Công văn số 1935/UBND-QT ngày 09/9/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Sóc Trăng về việc khen thưởng học sinh đỗ đại học năm 2021;
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Hiệu trưởng các trường THPT,
Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, chủ trương của Chủ tịch
UBND tỉnh Sóc Trăng về việc khen thưởng học sinh đỗ đại học năm 2021 (đính
kèm công văn).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện việc lập hồ
sơ, thủ tục đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho những học sinh
mới đỗ vào các trường đại học năm 2021. Hồ sơ xét khen thưởng như sau:
1. Tờ trình đề nghị khen thưởng học sinh có đủ tiêu chuẩn theo Công văn
số 1935/UBND-QT ngày 09/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Bản phô tô Giấy báo trúng tuyển hoặc Giấy xác nhận nhập học của
các trường đại học; có điểm đầy đủ từng môn thuộc khối/ngành trúng
tuyển: 02 bộ, có xác nhận của Hiệu trưởng trường THPT (thay cho phô tô công
chứng).
3. Danh sách học sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT của khối, ngành trúng
tuyển đại học 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 (danh sách theo
mẫu): 01 bộ, có xác nhận của Hiệu trưởng.
Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo
chậm nhất ngày 11/10/2021, đồng thời nhập danh sách trực tuyến từ địa chỉ
email của đơn vị (thời gian nhập từ ngày 01/10/2021 đến ngày 11/10/2021).

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị phối hợp triển khai
và tổ chức thực hiện. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kèm Công văn số
2816/SGDĐT-VP ngày 29/12/2020 về việc tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ đề
nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho học sinh đỗ đại học năm
2020, để các đơn vị lưu ý rút kinh nghiệm khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh phải
đúng và đầy đủ theo quy định, không sai sót./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các PGĐ;
- Website Sở;
- Lưu: VT, TĐKT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Sóc Trăng
16-09-2021 15:42:56 +07:00

Nguyễn Việt Mười

DANH SÁCH
Học sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT của khối, ngành trúng tuyển đại học 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)
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* Lưu ý: Không viết tắt họ và tên, ngành, trường ĐH; danh sách nhập trực tuyến trên Google Trang tính qua địa chỉ email của trường (từ ngày
01/10/2021 đến 11/10/2021)./.

…., ngày

tháng 10 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

