
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TH 

V/v thông báo Tuyển sinh 

vào trường Dự bị đại học 

dân tộc Trung ương Nha 

Trang năm học 2022 - 2023 

           Sa Thầy, ngày        tháng       năm 2022 

          

Kính gửi:  

- Trường PHPT Quang Trung; 

- Trường PTDT N Nội trú huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 384/BDT-HCTH ngày 04 tháng 5 năm 2022 của 

Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum về việc phối hợp thông báo Tuyển sinh vào trường 

Dự bị đại học dân tộc Trung ương Nha Trang năm học 2022 - 2023. Để kịp thời 

phổ biến, thông tin về tuyển sinh hệ dự bị đại học năm học 2022 - 2023 và các 

chế độ ưu tiên đến các em học sinh khối 12 trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân dân 

huyện đề nghị:  

  Trường PHPT Quang Trung, Trường PTDT Nội trú huyện và Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn thông báo về chỉ tiêu, đối tượng, và các thủ tục hồ sơ 

đăng ký xét tuyển, tuyển sinh hệ dự bị đại học năm học 2022 - 2023 để các học 

sinh trên địa bàn huyện biết, đăng ký. Cụ thể: Năm 2022, trường Dự bị đại học 

dân tộc Trung ương Nha Trang dự kiến tuyển sinh 600 học sinh, trong đó có 5% 

học sinh dân tộc Kinh. 

 - Đối tượng: Học sinh người dân tộc thiểu số và dân tộc Kinh (theo quy 

định). 

 - Thời gian tuyển sinh: Bắt đầu từ ngày 30/6/2022; 

 - Phương thức tuyển sinh: Tuyển thẳng và xét tuyển; 

 - Hình thức đăng ký tuyển sinh: Gửi  hồ sở đăng ký tuyển sinh vể trường; 

hoặc đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên website của trường. 

 (Gửi kèm theo Thông báo số: 27/TB-DBĐHNT ngày 13/4/2022 của 

Trường Dự bị Đại học Dân tộc TW Nha Trang). 

 Đề nghị Hiệu trưởng các trường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Dân tộc; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tin);  
- Lưu: VT, NTTH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thái 
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