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QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt Chiến lược xây dựng và phát triển 

Trường THPT Tôn Đức Thắng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Quyết định số 83/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Ninh Thuận; 

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận 

đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 

và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường THPT Tôn Đức Thắng và ý kiến đề 

xuất của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Sở GDĐT, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Chiến lược xây dựng và phát triển Trường THPT 

Tôn Đức Thắng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm 

theo Quyết định này. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở, thủ trưởng các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Hiệu trưởng Trường THPT Tôn Đức Thắng và 

các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                                                             

Nơi nhận:                                                                     GIÁM ĐỐC   
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VP, TC-HC.        
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