
UBND HUYỆN KON RẪY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG DÂN TỘC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

          Số:         /PDT 
V/v phối hợp thông báo Tuyển 

sinh vào trường Dự bị đại học 
dân tộc Trung ương Nha Trang 

năm học 2022-2023 

       Kon Rẫy, ngày    tháng     năm 2022 

                                        

                               Kính gửi:  
     - Trường THPT Chu Văn An; 

       - Trường PTDT Nội trú huyện; 
                                   - Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện; 

                                               - UBND các xã, thị trấn. 
                                                            

Thực hiện Công văn số 384/BDT-HCTH  ngày04/5/2022 của Ban Dân tộc tỉnh 
về việc phối hợp thông báo Tuyển sinh vào trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương 

Nha Trang năm học 2022-2023, 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 sơ đăng ký tuyển sinh về trường hoặc 

đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên website của trường. 

Phòng Dân tộc đề nghị Trường THPT Chu Văn An, Trường PTDT Nội trú 

huyện, Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông huyện, UBND các xã, thị trấn phối 
hợp phổ biến thông tin và đăng thông báo tuyển sinh để các đối tượng biết thông tin 

và đăng ký. 

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

bị đại học dân tộc Trung ương Nha Trang về Thông báo tuyển sinh năm học 2022 -
2023). 

Kính đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND huyện (thay b/c); 
- Lưu: PDT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 
 

 
 

Đào Đức Tiến 
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