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                       Kính gửi:  

                                       - UBND các huyện Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, 

                                         Cẩm Mỹ, thành phố Long Khánh; 

                                       - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Tân Phú,  

                                          Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, thành phố Long Khánh; 

                                        - Các Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú liên huyện 

                                          Tân Phú - Định Quán, THCS - THPT Điểu Xiểng. 

        Căn cứ Quy chế  tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý Trường phổ 

thông dân tộc nội trú (PTDTNT) liên huyện Tân Phú - Định Quán, Kế hoạch tuyển 

sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2019-2020 được UBND 

tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Công văn số 2983/UBND-KGVX ngày 20/3/2019, Quyết 

định số 553/QĐ-SGDĐT ngày 08/7/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về 

Phê duyệt kết quả xét tuyển học sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm 

học 2019-2020; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả của xét tuyển học sinh 

vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2019-2020 như sau: 

        1. Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú liên 

huyện Tân Phú - Định Quán 

        - Chỉ tiêu tuyển học sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020: 70 học sinh (2 lớp). 

        - Có 85 học sinh dự tuyển gồm 24 học sinh dân tộc bản địa, 61 học sinh dân 

tộc không phải bản địa; cụ thể theo mỗi huyện như sau: 

        + Huyện Tân Phú có 39 học sinh dự tuyển gồm 15 học sinh dân tộc bản địa, 24 

học sinh dân tộc không phải bản địa. 

        + Huyện Định Quán có 46 học sinh dự tuyển gồm 11 học sinh dân tộc bản địa, 

35 học sinh dân tộc không phải bản địa. 

        - Có 70 học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2019-2020 gồm gồm 26 học 

sinh dân tộc bản địa, 44 học sinh dân tộc không phải bản địa, có 2 danh sách kèm 

theo Quyết định số 553/QĐ-SGDĐT, đăng tải trên cttdt.dongnai.edu.vn; cụ thể theo 

mỗi huyện như sau: 

        + Huyện Tân Phú có 36 học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2019-2020 

gồm 15 học sinh dân tộc bản địa, 21 học sinh dân tộc không phải bản địa. 

        + Huyện Định Quán có 34 học sinh trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2019-2020 

gồm 11 học sinh dân tộc bản địa, 23 học sinh dân tộc không phải bản địa. 

        2. Kết quả tuyển sinh vào lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông Điểu Xiểng 

        - Chỉ tiêu tuyển học sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020: 105 học sinh (3 lớp). 
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        - Có 94 học sinh dự tuyển vào lớp 6 năm học 2019-2020 gồm 29 học sinh dân 

tộc bản địa, 59 học sinh dân tộc không phải bản địa và 6 học sinh dân tộc Kinh, cụ 

thể theo mỗi huyện, thành phố như sau: 

        + Huyện Cẩm Mỹ có 33 học sinh dự tuyển gồm 5 học sinh dân tộc bản địa, 26 

học sinh dân tộc không phải bản địa, 2 học sinh dân tộc Kinh. 

        + Huyện Xuân Lộc có 30 học sinh dự tuyển gồm 7 học sinh dân tộc bản địa, 21 

học sinh dân tộc không phải bản địa, 2 học sinh dân tộc Kinh. 

        + Thành phố Long Khánh có 31 học sinh dự tuyển gồm 17 học sinh dân tộc 

bản địa, 12 học sinh dân tộc không phải bản địa, 2 học sinh dân tộc Kinh. 

        - Tất cả 94 học sinh dự tuyển nói trên đều trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2019-

2020; có 3 danh sách kèm theo Quyết định số 553/QĐ-SGDĐT, đăng tải trên 

cttdt.dongnai.edu.vn. 

        - Trường PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng tuyển sinh đợt hai vào lớp 6 với 

chỉ tiêu 11 học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Khánh. 

        3. Thông báo kết quả tuyển sinh, tiếp nhận học sinh trúng tuyển nhập học 

        Các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Tân Phú, Định Quán, Cẩm Mỹ, 

Xuân Lộc, thành phố Long Khánh chỉ đạo các trường thông báo đến các học sinh 

biết kết quả xét tuyển học sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 

2019-2020 theo các nội dung của Công văn này. 

        Các Trường PTDTNT liên huyện Tân Phú - Định Quán, Trường PTDTNT 

THCS-THPT Điểu Xiểng gửi giấy báo nhập học đến gia đình của mỗi học sinh 

trúng tuyển, tiếp nhận các học sinh trúng tuyển vào nhập học; báo cáo các Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện; hoàn thành 

chậm nhất đến hết ngày 25/7/2019. 

        4. Tuyển sinh đợt hai vào lớp 6 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung 

học cơ sở và Trung học phổ thông Điểu Xiểng 

        - Công tác tuyển sinh đợt hai vào lớp 6 Trường PTDTNT THCS - THPT Điểu 

Xiểng thực hiện theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Đồng 

Nai, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tại Công văn số 969/SGDĐT-NV1 ngày 

04/4/2019 về Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm 

học 2019-2020. 

        - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, thành phố 

Long Khánh chỉ đạo các trường có cấp tiểu học thông báo đến các học sinh biết về 

tuyển sinh đợt hai vào lớp 6 Trường PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng; học sinh 

làm hồ sơ dự tuyển và nộp cho Trường PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng hoặc 

nộp cho Phòng Giáo dục Đào tạo chậm nhất đến hết ngày 26/7/2019; các Phòng 

Giáo dục và Đào tạo bàn giao các hồ sơ dự tuyển của học sinh cho Trường 

PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng chậm nhất đến hết ngày 29/7/2019 (nếu có); 

Trường PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng nộp các biên bản, hồ sơ, file dữ liệu, 

kết quả xét trúng tuyển đợt hai tạm thời về Sở Giáo dục và Đào tạo, hoàn thành 

chậm nhất đến hết ngày 30/7/2019. 

        - Trường PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng liên hệ với cơ quan thông tin để 
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thông báo việc tuyển sinh đợt hai vào lớp 6 đến các học sinh đủ điều kiện để biết và 

đăng ký dự tuyển. 

        Nhận được văn bản này, các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Tân Phú, 

Định Quán, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, thành phố Long Khánh, Trường PTDTNT liên 

huyện Tân Phú - Định Quán, Trường PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng tổ chức, 

thực hiện các công tác tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm 

học 2019-2020 theo đúng các tinh thần và nội dung nói trên; trong quá trình tổ 

chức, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo 

(qua Phòng Nghiệp vụ 1) để giải quyết.  .   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh Đồng Nai; 

- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai; 

- Sở Nội vụ; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu: VT, NV1. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Đức Trình 
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