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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Học bạ điện tử 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về việc 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 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về 

việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT về 

việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT và 

Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều 

chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT; 

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-SGDĐT ngày 26/8/2021 của Sở GDĐT về việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học, giai đoạn 2021-2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng Học 

bạ điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ năm học 2021-2022. Quy chế 

được bổ sung và sửa đổi khi có vấn đề mới nảy sinh hoặc không còn phù hợp. 

Điều 3. Chánh Văn phòng; Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở 

GDĐT; Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường 

trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; Giám đốc Trung tâm 

GDTX tỉnh, các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết 

định thi hành./.                         

      
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 
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