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V/v hướng dẫn tuyển sinh bổ sung  

vào trường PTDTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Lào Cai, ngày       tháng 9  năm 2019 
 

Kính gửi:  

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; 

- Các trường PTDTNT. 
  

 Sở GD&ĐT hướng dẫn tuyển sinh bổ sung vào các trường phổ thông dân 

tộc nội trú, như sau: 

 1. Thời gian duyệt bổ sung:  

- Đợt 1: Đầu năm học (trước ngày 10/9 hằng năm). 

- Đợt 2: Đầu học kỳ II (trước ngày 10/1 hằng năm). 

 2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển bổ sung 

- Đối tượng:  Học sinh trong danh sách dự phòng hàng năm đã được duyệt 

theo thứ tự ưu tiên.  

- Điều kiện: Xếp loại Hạnh kiểm Khá, học lực Khá trở lên ở năm học liền 

kề (nếu bổ sung đầu năm học); xếp loại Hạnh kiểm Khá, học lực Khá trở lên ở học 

kì I (nếu tuyển bổ sung ở học kì II); hoặc được đánh giá hoàn thành, đạt yêu cầu ở 

năng lực, phẩm chất, các môn học, hoạt động giáo dục. 

3. Hồ sơ trình Hội đồng tuyển sinh tỉnh (Sở GD&ĐT) 

- Tờ trình của HĐTS huyện, thành phố (đối với cấp THCS); tờ trình của 

HĐTS trường PTDTNT (đối với cấp THPT) về việc phê duyệt bổ sung học sinh 

vào trường PTDTNT (có danh sách kèm theo): 02 bản. 

- Phương án tuyển sinh bổ sung: 02 bản. 

- Bảng ghi tên ghi điểm tuyển sinh bổ sung: 02 bản.  

Văn bản này thay thế nội dung tuyển sinh bổ sung vào trường PTDTNT 

trong văn bản 407/SGD&ĐT-GDTrH ngày 08/4/2014 của Sở GD&ĐT. Sở 

GD&ĐT yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, TP; Thủ trưởng các đơn vị liên quan 

thực hiện nghiêm túc. Nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Sở GD&ĐT 

(Phòng GDTrH) để được chỉ đạo giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở;           

- UBND các huyện, thành phố; 
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;  
- Lưu: VT, GDTrH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

Đỗ Minh Tâm 
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