
  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

TRƯỜNG PHỔ THÔNG  

DÂN TỘC NỘI TRÚ  
  

Số: 211/DTNT-GVQLHS Hội An, ngày 21 tháng 8 năm 2020 

V/v Thủ tục và thời gian nhập học 

vào lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh  

năm học 2020-2021 

 

            

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện miền núi. 

                                                        
 

Thực hiện Công văn 882/SGDĐT-CNTTKTKĐCLGD ngày 02/6/2020 của Sở 

GDĐT Quảng Nam về việc “Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh 

Quảng Nam năm học 2020-2021”; Quyết định số 1208/QĐ-SGDĐT ngày 18/8/2020 

của Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam v/v “Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển 

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh Quảng Nam năm học 2020-2021”, 

Trường PTDTNT tỉnh xin kính đề nghị các phòng GDĐT huyện phối hợp, giúp đỡ 

thực hiện một số nội dung về thủ tục nhập học đối với học sinh trúng tuyển vào lớp 

10 năm nay như sau: 

I. Kết quả trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh năm 

học 2020-2021 

Trường PTDTNT tỉnh xin gửi đến Phòng GDĐT Danh sách thí sinh trúng tuyển 

vào lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh năm học 2020-2021 theo Quyết định 1208/QĐ-

SGDĐT ngày 18/8/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. Kính đề nghị Phòng GDĐT huyện 

giúp thông báo kết quả trúng tuyển đến thí sinh dự thi được biết và hướng dẫn thí 

sinh làm hồ sơ nhập học. 

II. Hồ sơ nhập học và đồ dùng cá nhân mang theo khi nhập học 

1. Hồ sơ nhập học 

Ngoài hồ sơ dự tuyển đã nộp cho Trường PTDTNT tỉnh, mỗi học sinh trúng 

tuyển cần bổ sung thêm các loại hồ sơ sau đây: 

- Học bạ THCS (bản chính); 

- Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn (nếu là Đoàn viên TNCSHCM). 

2. Đồ dùng cá nhân 

Học sinh khi nhập học cần mang theo: 

- Thẻ Bảo hiểm Y tế (đối với học sinh đã mua Bảo hiểm Y tế tại địa 

phương). Theo qui định của Bảo hiểm Y tế, những học sinh đã mua Thẻ Bảo hiểm Y 

tế tại địa phương thì không được mua Bảo hiểm Y tế tại Trường, vì vậy học sinh phải 

mang theo Thẻ Bảo hiểm Y tế (nếu đã mua tại địa phương) để tiếp tục sử dụng. 
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- Quần áo, vở bút học tập và các đồ dùng cá nhân cần thiết khác. Nhà trường 

yêu cầu mỗi học sinh có ít nhất một bộ trang phục dân tộc truyền thống để sử 

dụng trong thời gian học tập tại Trường. 

* Kính đề nghị các Phòng GDĐT huyện hướng dẫn học sinh bổ sung các loại hồ 

sơ nhập học nêu trên và cử cán bộ bàn giao cho Trường PTDTNT tỉnh khi học sinh 

nhập học; đồng thời thông báo đến học sinh về đồ dùng cá nhân cần mang theo khi 

nhập học. 

III. Thời gian nhập học 

Do tình hình dịch Covid-19, thời gian nhập học đối với học sinh trúng tuyển vào 

lớp 10, hiện nhà trường chưa xác định được (phụ thuộc vào thời gian UBND tỉnh có 

quyết định hết cách ly xã hội trên địa bàn Thành phố Hội An).  

Trường PTDTNT tỉnh sẽ có thông tin về thời gian học sinh lớp 10 nhập học đến 

Phòng GD&ĐT các huyện miền núi và trên Trang thông tin điện tử Trường PTDTNT 

tỉnh tại địa chỉ: www.dtnt-quangnam.edu.vn Kính nhờ Phòng GD&ĐT thông tin đến 

học sinh và cha mẹ học sinh lớp 10 trúng tuyển được biết. 

IV. Phương tiện đưa học sinh về Trường PTDTNT tỉnh nhập học: 

Theo chế độ quy định của Nhà nước, học sinh lớp 10 mới trúng tuyển chưa có 

chế độ để nhà trường hợp đồng ô tô đưa các em về trường nhập học. Để bảo đảm an 

toàn cho học sinh, xin kính đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện tham mưu UBND 

huyện hỗ trợ bố trí ô tô đưa học sinh lớp 10 trúng tuyển của huyện về Trường 

PTDTNT tỉnh để nhập học. 

Trên đây là một số nội dung về thời gian và thủ tục nhập học đối với học sinh 

trúng tuyển vào lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh năm học 2020-2021, kính mong các 

Phòng GDĐT huyện quan tâm phối hợp, giúp đỡ. 

Xin trân trọng cảm ơn!     

 

Nơi nhận :    
-Như kính gửi; 

-Sở GDĐT (để b/c); 

-Các trường PTDTNT huyện (để phối hợp); 

-Lưu: VT, GVQLHS. 

 

 

 

    

http://www.dtnt-quangnam.edu.vn/

