
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi và hủy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ bổ túc) 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ quy định điều kiện dự thi, hồ sơ dự thi tốt nghiệp bổ túc trung học 

phổ thông tại khoản 2 Điều 7 Quyết định số 06/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 

26/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt 

nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp 

trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp 

sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục Đại học và 

chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Công văn số 05/SGDĐT-TTr ngày 10 tháng 02 năm 2023 của 

Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc báo cáo kết 

quả thẩm định bằng tốt nghiệp của ông Nguyễn Văn Dễ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo 

dục, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi và hủy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hệ bổ túc) 

của ông Nguyễn Văn Dễ, sinh năm 1975; nơi sinh: Vĩnh Châu, Sóc Trăng; tại Hội 

đồng thi: THCS Phường 4, khóa thi ngày 05/6/2001. Số hiệu bằng: 

A46752/THBT, số vào sổ 320, cấp ngày 12/9/2001. 

Lý do: Theo điểm b khoản 1 Điều 25 Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT 

ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo thì văn bằng, 

chứng chỉ bị thu hồi, hủy bỏ trong trường hợp “Cấp cho người không đủ điều 

kiện”. 

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Dễ nộp lại bằng tốt nghiệp trung học phổ thông 

(hệ bổ túc) số hiệu bằng: A46752/THBT như nêu trên cho Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Sóc Trăng (qua Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục), địa chỉ 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:            /QĐ-SGDĐT
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Sóc Trăng, ngày          tháng 3 năm 2023
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số 48 Lê Duẩn, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng Phòng Khảo thí và 

Quản lí chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Nguyễn Văn Dễ căn 

cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND thị xã Vĩnh Châu; 

- Website Sở GDĐT Sóc Trăng; 

- Lưu: VT, KTQL. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Châu Tuấn Hồng 
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