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THÔNG BÁO 

TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023 

 

Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Cư Jút là loại hình trường 

công lập chuyên biệt. Nay nhà trường thông báo tới quý phụ huynh và các em học sinh 

thông tin tuyển sinh năm học 2022-2023 như sau:  

 * Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6: 35 học sinh (đã được phê duyệt) 

  * Đối tượng tuyển sinh: Học sinh dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp Bậc Tiểu học, có hộ 

khẩu 3 năm tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cư Jút. (Dân tộc Kinh: 01 em) 

 * Hồ sơ dự tuyển (Qui định trong túi hồ sơ của nhà trường). 

Tất cả giấy tờ trên được cho vào túi hồ sơ (Theo mẫu của sở GD&ĐT)  

* Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển, lấy điểm từ cao xuống thấp theo qui định 

(dựa vào học bạ Bậc Tiểu học theo qui định). 

      * Thời gian bán hồ sơ:  Từ ngày 1/6/2022 đến ngày 11/6/ 2022 

 * Thời gian thu hồ sơ:  - Đợt 1: Từ ngày 06/06/2022 đến ngày 10/06/2022 

             - Đợt 2: Từ 27/06/2022 đến 01/07/2022 

 * Thông báo kết quả trúng tuyển và trả hồ sơ:  
 Thông báo kết quả trúng tuyển: 25/07/2022 (Niêm yết danh sách trúng tuyển trên 

bảng thông báo). Trả hồ sơ không trúng tuyển từ ngày 26/07/2022  

     * Địa điểm bán và thu hồ sơ tuyển sinh: Văn phòng trường PTDTNT THCS và 

THPT Huyện Cư Jút (Bon U2- thị trấn EaTling- Cư Jút- Đăk Nông).  
CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN KHI TRÚNG TUYỂN VÀO HỌC TẠI TRƯỜNG NỘI TRÚ 

 * Được cấp học bổng toàn phần về ăn, ở nội trú trong suốt quá trình tham gia học tập tại 

trường. Hỗ trợ tiền phương tiện đi lại trong dịp lễ tết hoặc nghỉ hè theo qui định, sách vở và 

một số tư trang, trang phục cá nhân đầu cấp,… 

 * Được học hai buổi/ ngày và quản lý giờ tự học vào ban đêm. 

 * Được xét và cấp các loại học bổng khác như các trường công lập. 

 * Phần thưởng cho học sinh đạt danh hiệu: HS Tiên tiến: 400.000 đ; HS Giỏi: 600.00đ; 

HS Xuất sắc: 800.000đ/ năm học. 
* Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 phân bổ đã được phê duyệt theo địa bàn như sau: 
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Chỉ tiêu 03 03 02 05 05 05 06 06 

Mọi thắc mắc liên hệ cô Thúy (văn thư), SĐT 02613.706.179 gặp để được giải đáp./. 

 

Nơi nhận: 
- Các trường Tiểu học huyện (t/b, niêm yết); 

- UBND xã, thị trấn (t/báo, niêm yết); 

- Lưu: VT, HS Tuyển sinh./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Thanh 
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