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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả xét tuyển học sinh vào lớp 6  

các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện năm học 2019-2020 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI 

        Căn cứ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc ban hành quy định về tổ chức và họat động của Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh Đồng 

Nai về việc ban hành Quyết định Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 5 Quy định về tổ 

chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo 

Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai; 

Quyết định số 4373/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai 

về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của 

Ban chấp hành Trung ương; 

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

(PTDTNT) 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 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; 

        Xét các biên bản của Hội nghị xét tuyển học sinh vào lớp 6 các trường 

PTDTNT cấp huyện và tuyển sinh đợt hai vào lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh năm 

học 2019-2020 ; 

        Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1,  

QUYẾT ĐỊNH: 

        Điều 1. Phê duyệt kết quả xét tuyển học sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT 

cấp huyện năm học 2019-2020, cụ thể như sau: 

        - Có 70 học sinh trúng tuyển vào lớp 6 Trường PTDTNT liên huyện Tân Phú - 

Định Quán năm học 2019-2020 gồm 26 học sinh dân tộc bản địa, 44 học sinh dân 

tộc không phải bản địa, có 2 danh sách kèm theo. 

        - Có 94 học sinh trúng tuyển vào lớp 6 Trường PTDTNT Trung học cơ sở 

(THCS) - THPT Điểu Xiểng 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, có 3 danh sách 

kèm theo. Trường PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng tuyển sinh đợt hai vào lớp 6 



2 

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

Khánh. 

        Điều 2. 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 tiểu học thông báo kết 

quả xét tuyển nói trên đến các học sinh dự tuyển. 

        Điều 3. Các trường PTDTNT cấp huyện 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. 

        Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

        Điều 5. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Trưởng 

Phòng Kế hoạch - Tài chính; các Trưởng Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo các 

huyện Tân Phú, Định Quán, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, thành phố Long Khánh; các Hiệu 

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

THCS-THPT Điểu Xiểng; các Hiệu trưởng trường có học sinh dự tuyển; các học 

sinh có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.  .   

Nơinhận: 
- Như điều 5; 

- 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, Nghiệp vụ 1. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Võ Ngọc Thạch 
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