
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẠCH THÔNG 

 
Số:      /UBND-GDĐT 

V/v triển khai các Kế hoạch tuyển 

sinh vào trường PTDT nội trú tỉnh, 

PT DTNT huyện Chợ Mới, PT 

DTNT huyện Ngân Sơn. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

        Bạch Thông, ngày         tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn;  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 
 

Thực hiện Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh và các trường trung học phổ 

thông, Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn, Trung học phổ thông chuyên Bắc 

Kạn năm học 2021-2022; Căn cứ Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 

của UBND huyện Bạch Thông về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 

PTDTNT cấp huyện trên địa bàn huyện Bạch Thông năm học 2021-2022; Căn cứ 

Quyết định 918 /QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND huyện Chợ Mới về việc 

phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường có cấp trung học cơ sở, trường phổ 

thông dân tộc nội trú huyện Chợ Mới năm học 2021-2022; Quyết định 785/QĐ-

UBND ngày 12/5/2021của UBND huyện Ngân Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch 

tuyển sinh vào trường PTDT Nội trú và các trường phổ thông có cấp THCS huyện 

Ngân Sơn năm học 2021 - 2022. 

UBND huyện Bạch Thông yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Phòng GD&ĐT 

huyện thực hiện một số yêu cầu như sau. 

1. Đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Thực hiện triển khai niêm yết công khai các kế hoạch tuyển sinh của huyện 

và các Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 

việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông, Phổ thông 

dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của 

UBND huyện Bạch Thông về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 PTDTNT 

cấp huyện trên địa bàn huyện Bạch Thông năm học 2021-2022; Quyết định 918 

/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt Kế 

hoạch tuyển sinh vào các trường có cấp trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc 

nội trú huyện Chợ Mới năm học 2021-2022; Quyết định 785/QĐ-UBND ngày 

12/5/2021của UBND huyện Ngân Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào 

trường PTDT Nội trú và các trường phổ thông có cấp THCS huyện Ngân Sơn năm 

học 2021-2022 tại trụ sở UBND xã, thị trấn; các nhà văn hóa của các thôn, tổ 

dân phố; thông báo công khai cho Nhân dân trên địa bàn được biết.  . 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 



- Chỉ đạo các trường Tiểu học, TH&THCS, THCS trên địa bàn thực hiện 

trển khai niêm yết công khai các kế hoạch tuyển sinh của huyện và các Quyết 

định số 555/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê 

duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông, Phổ thông dân tộc 

nội trú tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND 

huyện Bạch Thông về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 PTDTNT cấp 

huyện trên địa bàn huyện Bạch Thông năm học 2021-2022; Quyết định 918 /QĐ-

UBND ngày 17/5/2021 của UBND huyện Chợ Mới về việc phê duyệt Kế hoạch 

tuyển sinh vào các trường có cấp trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc nội trú 

huyện Chợ Mới năm học 2021-2022; Quyết định 785/QĐ-UBND ngày 

12/5/2021của UBND huyện Ngân Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào 

trường PTDT Nội trú và các trường phổ thông có cấp THCS huyện Ngân Sơn năm 

học 2021 – 2022. Thông báo các Kế hoạch tuyển sinh vào các trường Phổ thông 

dân tộc nội trú tỉnh Bắc Kạn, huyện Ngân Sơn, huyện Chợ Mới, thông báo tới toàn 

thể học sinh, phụ huynh học sinh được biết. 

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn THCS chuẩn bị túi đựng hồ sơ, hướng dẫn và 

thu hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 PTDTNT tỉnh, lớp 6 PTDTNT huyện 

Ngân Sơn, huyện Chợ Mới và lập danh sách các thí sinh đăng ký dự tuyển, nộp hồ 

sơ và danh sách về các đơn vị theo đúng thời gian quy định. 

+ Thời gian thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 PTDTNT tỉnh từ 18/5/2021 đến 

ngày 03/6/2021. 

+ Thời gian thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 PTDTNT huyện Ngân Sơn và 

huyện Chợ Mới từ ngày 02/6/2021 đến ngày 21/6/2021. 

Với nội dung trên UBND huyện Bạch Thông yêu cầu các đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc xin liên hệ 

về UBND huyên qua phòng Giáo dục và Đào tạo theo số điện thoại 0209.850.699 

để phối hợp giải quyết./. 

(UBND huyện gửi kèm các Quyết định liên quan) 

 

 Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử  

 - Như kính gửi(T/h); 

 - Chủ tịch, PCT UBND huyện 

 - Lưu: VT, THVX 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Luân 
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