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THÔNG BÁO  
V/v tuyển sinh học văn hoá hệ Giáo dục thường xuyên cấp THPT 

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bạch Thông tổ chức tuyển sinh học văn 

hóa hệ GDTX cấp THPT năm học 2021-2022 với nội dung cụ thể như sau: 

         1. Đối tượng 

- Học sinh đã tốt nghiệp THCS. 

- Học sinh chưa học hết chương trình THPT. 

         2. Hình thức học 

      - Đối với thí sinh mới tốt nghiệp THCS thời gian học một buổi trên ngày, 

học từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.  

     - Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THCS trước năm 2017 sẽ học ngày thứ bẩy 

và chủ nhật hàng tuần.  

          3. Nội dung 

- Học viên học 08 môn văn hoá cấp THPT gồm: Ngữ văn, Toán,Vật lý, Hoá 

học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. 

- Trong quá trình học văn hoá tại Trung tâm, học viên được học miễn phí 

trung cấp nghề với các nghề như: Công nghệ Hàn, Cơ khí, Điện công nghiệp, Chế 

biến món ăn...  

         4. Hình thức, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ 

a. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

b. Hồ sơ tuyển sinh 

 - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

 - Bản sao sổ hộ khẩu. 

 - Học bạ bản chính cấp THCS hoặc trung học phổ thông (đối với học viên 

chưa học xong chương trình THPT). 

 - Bằng tốt nghiệp THCS (Bản gốc đối với học viên đã tốt nghiệp từ năm 

2020 trở về trước, giấy chứng nhận đối với học sinh mới tốt nghiệp năm 2021). 

 - Các giấy chứng nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu 

có). 

 - Hai ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi rõ họ tên, 

ngày tháng năm sinh sau ảnh). 

 - Bảng điểm (nếu là thí sinh thi tuyển vào các trường THPT năm 2021). 



 - Nếu là thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2020 về trước phải có giấy xác nhận 

của UBND xã không là đối tượng trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự. 

 c. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ 

      - Thời gian nộp hồ sơ: Bắt đầu nhận từ 24/5/2021 đến hết ngày 20/8/2021. 

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện Bạch Thông (Nộp tại phòng văn thư). 

 - Nhập học ngày 22/8/2021. 

- Khai giảng ngày 05/9/2021. 

         5. Mức đóng học phí học văn hoá: Thực hiện theo quy định hiện hành, cụ 

thể:  

 - Hộ khẩu ở thị trấn Phủ Thông:67000đ/tháng x 8 tháng = 536.000đ/năm học 

 - Hộ khẩu ở các xã còn lại: 22000đ/tháng x 8 tháng = 176000đ/năm học 

 Học sinh hộ nghèo được miễn học phí, học sinh hộ cận nghèo được giảm ½ 

học phí. 

         6. Tổ chức ôn tập vào lớp 10. 

 - Hình thức ôn tâp: Trực tuyến qua ứng dụng Zoom. 

 - Bộ môn ôn tập: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh. 

 - Đội ngũ giáo viên: Thầy cô giáo có kinh nghiệm, chuyên môn giỏi của các 

trường THPT. 

 - Thời gian ôn tập: Dự kiến từ ngày 24/5/2021 đến ngày 12/6/2021. 

 - Đăng ký ôn tập với thầy Mai Tiến Doãn từ ngày 16/5/2021 đến 23/5/2021. 

Số điện thoại đăng ký: 0986032898. 

 - Kinh phí ôn tập: Thông báo sau. 

         7. Địa chỉ liên hệ 

- Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bạch Thông, Phố Chính thị trấn Phủ 

Thông, huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn. 

- Điện thoại liên hệ: 0912047569- 0986032898. 

- Email: ttgdtxbachthong@backan.edu.vn. 

 
Nơi nhận:  

Gửi bản giấy và bản điện tử 

- Sở GD&ĐT Bắc Kạn (B/c); 

- UBND huyện (B/c); 

- Các xã, thị trấn huyện Bạch Thông (biết, p/h); 

- Các trường THCS trong huyện Bạch Thông và các 

trường THCS vùng giáp ranh(P/h); 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 
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