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Kinh güi: câc truùng cô câp THCS trên

dia bàn huyÇn Ba Chë.

vè viçc huÔng dân tô chüc Kÿ
Càn cü ké hoach s6 ZSZHp-SGDDT,n gày 081412019
hqc 2019-2020.
ttrl tuyêî sirh trrrrg h'c co sô, rrung h'c phô thông nàm
ban nhân dân tinh
càn cri qrré, dinh sô 1318/QD-UBND ngày 28l3l20lg cüa Ûy
10 trung hçc
q,rang ü;hi,a-"iç" phê duyÇt chi tÈu lÔp 6, lÔp10 phô thông DTNT và lcrp

'

câc truÙng cô câp
Hôi dàng tuyén sinh truùng THPT Ba chë xin thông bâo dén
hQc 2019-

10 THPT Ba Chë nàm
THCS trên dia bàn'huyên Ba Chë irOt g tin tuyén sinh lop
2020, cu thé nhu sau:
I. Dôi tugng tuYên sinh.
1à nguÙi dân tÔc thiêu sô'
- Là hgc.sinh dâ t6t nghiÇp THCS, sinh nàm 2004;h9c sinh
khàr, hgc slnh Ô nuôc ngoài vè
hoc sinh khuyêt t4t, hgc sinh c6 hoàn ,ann oa. bict khô
ïiir"ïu',iloii;*ür5;;;;i6,p ro.âp lupr cao hon 3 tuôi so vôi dô tuôi quv dinh"

II. Chï tiêu tuYên sinh:

III.
1.

- Chi tiêu tuYên sinh: 220 hqc sinh'
Hinh thrÎc tuYên sinh.

Hinh thrÎc xét tuYên:
Ba Chë nàm hgc 2018- D6i tuqng 1à hqc sinh hgc tpi trucrng PTDT nQi tru huyÇn

2019.

dàng kÿ dugc giao (và
- Sô lugng hà so hqc sinh dàng § dU thi ilh91 so vÔi chÎ tiêu
UBND huyQn Ba Chë)'
phài daqc sw dAn[ ÿ
)nap cira Si iiao'dw" và Dào tqo và
"no
2. Hinh thrÎc thi tuYên
chi tiêu dugc giao"
- Sô luqng hô so hgc sinh dàng kÿ dU thi nhièu hon so vÔi
IV. Hà so dàng kÿ dU thi bao gàm:
2019-2020;
1. Phiéu dàng kÿ du tuyên lÔp 10 nàm hsc

2. Binsao giây khai sinh (cô công chang);
nhQn t6t nghiÇp THCS tam thùi'
3. Bàng tôt nghiÇp THCS hoftc giây chüng
4. Hqc ba THCS (bân gôc)'
khuyén khich (néu cô);
5. Câc loai giây tù duqc huông cné oo uu tiên,
6. Giây chirng nhpn nghè phô thông (néu cô)'

7.Btncông chirng Hq khâu (âp drlng Oôi vOi hqc dp thi vào truùng PTDTNT)"
8" 02 ânh

3x4 cm (Cô ghi dày dü ho, tên và ngày, lhâng, nàm sinh ô mflt sau)'

- Nçp fièn ân phiim

thi:

15.000t1/hà so'

Luu ÿ:
thi
+ D6i vôi nhüng hqc sinh.dâ tôt nghiÇp THC§ tir nhÛrng nàm hqc tru6c chua dU
thêm.
hoflc dâ dU thi mà chua trüng tuyên vào lÔp 10 tHpT, càn nQp
i<hông
- Giây xâc nhân cüa IIBND xâ hoflc don vi dang tnrc tiép quân lÿ Xâc nhpn
trong thùi gian bi tam giam, tpm giir hoac mât quyên công dân;
hqc
- Giây xâc nhpn cüa truùng THCS (noi hgc sinh hoàn thành chuong trinh bâc
THCS): Uiçn ktrOng trong thÔi gian chiu kÿ luât câm thi'
+ D6i vôi hqc sinh dg thi vào câc truùng PTDTNT trong tinh thqc hiÇn theo huÔng
(cÔ công chring) vê
dân cüa phông GDDT huyÇn Ba Chë và nÔp Of UO hà so dç tuyên
truÙng THPT Ba Chë"
VI. Thùi gian, tlla diêm nh$n hà so
1 51512019'
1" Thùi gian: eât dàu îr ngày l4l5l201g dén hét ngày

2.Dia iliêm: TruÙng THPT Ba Chë'
v. Llch thi, thùi gian làm thfi tgc dqr thi, thcri gian làm bài thi
Thùi gian
Giù phât
làm bài
Môn thi
dê thi
thi

hü tuc dU thi: NhPn thé dU thi và
dinh chinh câc thông tin sai sôt (néu cÔ)'
7 siù 05
Nsii vàn
14 eiù 30
14 sIù 25
14 eiù 05

3u512019

0ll6l2019

Luu ÿ:

.^

ngày
Ve VleC n(0p hà scr: Theo công vàn !u*g dân sô 7S7HD-SGDDT
- .,À
xong. do diêu kiÇn
uie. nÀp'n'à rî ,fr;f do chinh hsc sinh"nôp uè trucrng tô chric t'{:"-ii:l'
oé ai nQp hà so rhay cho

O:l!l',?,t^'

pr,p huynh
hoc sinh ô xa dê nghi câc truùng rnôs'irrong bâo loi
hgc sinh Oê dam bâo an toàn trong quâ trinh di lai'
cô kêt quâ trüng tuyên'
- ThÙi gian nh$p hgc: Nhà truÙng së cô thông bâo sau khi
nàm hqc 2019-2020' TruÙng
Trên dây là nqi dung Thông bâo công tâc tuyén.sinh
hec.sinh và php huvnh vê
rHpr Ba Chë f.idàè;;rrT .a.,.lone .Q üp rHcs rhông tin tôinQi
dung thông bâo'1"
giàn theo
thùi gian tham giaOf tnivà hoàn thiÇ; hà so düng thùi
Ncrinh$n:
Nhukg;
LuuVT.
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