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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 
Số:            /TB-SGDĐT 

 

             Đắk Nông, ngày     

 

THÔNG BÁO 

Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo địa chỉ sử dụng năm 2019 
 
 

 

  Kính gửi:  

   - Các đơn vị trực thuộc; 

- UBND các huyện, thị xã; 

   - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

   - Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 

       

 

Thực hiện Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 26/8/2015 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc đào tạo nhân lực trình độ Đại học, Thạc sĩ của các địa 

phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; Công văn số 

368/UBND-KGVX ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh về việc đăng ký nhu cầu đào 

tạo nhân lực trình độ đại học theo địa chỉ sử dụng năm 2019; Công văn số 

1943/ĐHTN-ĐTĐH ngày 22/8/2018 của Trường Đại học Tây Nguyên về việc đào 

tạo đại học ngành Y khoa hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng năm 2019 và Công 

văn của Đại học Huế về đào tạo nhân lực trình độ đại học cho tỉnh Đăk Nông, Sở 

Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học theo địa chỉ sử 

dụng năm 2019, như sau: 

1. Đối tượng tuyển sinh: 

Những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có hộ khẩu thường trú từ 36 

tháng trở lên tại tỉnh Đăk Nông, đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của cơ sở đào tạo đại 

học, có nguyện vọng và cam kết sau khi tốt nghiệp đại học về làm việc tại tỉnh Đăk 

Nông; ưu tiên xét tuyển những thí sinh thuộc diện chính sách (con thương binh, liệt 

sĩ, người dân tộc thiểu số, con hộ nghèo, hộ cận nghèo…) nếu có cùng mức điểm 

xét tuyển. 

2. Hình thức tuyển sinh, ngành đào tạo, chỉ tiêu, điểm xét tuyển, địa điểm 

đào tạo và chi phí đào tạo: 

a) Hình thức tuyển sinh: xét tuyển. 

b) Ngành, chỉ tiêu, điểm xét tuyển và địa điểm đào tạo: 

Sử dụng điểm của Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 với kết quả 

thi của tổ hợp ba môn thi (Toán, Hóa học, Sinh học) để xét tuyển. 

Stt Ngành đào tạo 
Chỉ 

tiêu 

Điểm xét tuyển (bao 

gồm cả điểm ưu tiên) 
Trường đào tạo 

1. Y học cổ truyền 05 20.00 Đại học Y dược, ĐH Huế 
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2. Y khoa 10 
21.00 

Đại học Tây Nguyên 

Tổng cộng:     15 

c. Chi phí đào tạo: do người học chi trả theo quy định hiện hành. 

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển, gồm: 

- Đơn đăng ký học theo địa chỉ sử dụng năm 2019 (Mẫu gửi kèm); 

- Bản Cam kết đăng ký học theo địa chỉ sử dụng năm 2019 (Mẫu gửi kèm); 

- Bản sao Giấy khai sinh, bản phô tô công chứng chứng minh nhân dân; 

- Bản chính Kết quả điểm Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019; 

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giáo dục thường xuyên 

(GDTX) cấp THPT. Đối với những thí sinh đăng ký xét tuyển ngay trong năm tốt 

nghiệp, sử dụng bản sao có công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do 

hiệu trưởng nhà trường (hoặc Giám đốc Trung tâm GDTX) cấp. 

 - Bản sao có công chứng Học bạ THPT hoặc GDTX cấp THPT; 

- Bản sao có công chứng Sổ hộ khẩu thường trú; 

- Lý lịch học sinh sinh viên có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chứng nhận của 

Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi (nếu có); 

- Các giấy tờ chứng nhận là đối tượng chính sách ưu đãi (nếu có) theo quy 

định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công. 

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển được làm thành 02 bộ và nộp về Sở Giáo dục và 

Đào tạo (Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chính trị tư tưởng). 

4. Thời gian nhận hồ sơ: 

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/9/2019.  

Khi nộp hồ sơ, người đăng ký xét tuyển phải xuất trình bản chính: Bằng tốt 

nghiệp THPT (GDTX), học bạ và Sổ hộ khẩu để đối chiếu, kiểm tra.  

(Lưu ý: Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ nhận hồ sơ đủ điều kiện xét tuyển) 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi để học sinh 

trên địa bàn tỉnh biết và đăng ký xét tuyển theo quy định./.   

            

Nơi nhận:                         KT.GIÁM ĐỐC 

 - Như trên;        PHÓ GIÁM ĐỐC 

 - UBND tỉnh (thay báo cáo);  

 - Đài PTTH tỉnh (phối hợp thực hiện); 

 - Báo Đăk Nông (phối hợp thực hiện);  

 - Giám đốc (báo cáo);   
 - Lưu: VT, GDTXCTTT.                             
           Trần Sĩ Thành  
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