
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 

                    Số: 04 TB-BMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 7 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thu nhận và trả hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 THPT Buôn Ma Thuột,  

năm học 2020 - 2021 

 

- Căn cứ Công văn số 4164/UBND-KGVX, về việc điều chỉnh Lịch công tác tuyển 

sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2020 – 2021, ngày 15 tháng 5 năm 2020 

của UBND tỉnh Đắk Lắk;  

- Căn cứ cuộc họp Phân tuyến địa bàn tuyển sinh lớp 10 các trường THPT trên địa bàn 

thành phố, ngày 01 tháng 06 năm 2020, của UBND thành phố Buôn Ma Thuột.  

- Căn cứ cuộc họp Hội đồng tuyển sinh lớp 10 của Nhà trường ngày 24 tháng 6 năm 

2020; 

Nay Bộ phận tuyển sinh trường THPT Buôn Ma Thuột thông báo để phụ huynh và 

học sinh các Trường THCS biết và thực hiện:  

1/Thu nhận hồ sơ:  

-Trường THPT Buôn Ma Thuột sẽ nhận, nhập hồ sơ học sinh học chương trình tiếng 

Pháp, học sinh diện tuyển thẳng theo quy định, thí sinh dự thi vào các trường THPT có 

thi tuyển, học sinh có Hộ khẩu thường trú trên địa bàn phân tuyến tuyển sinh của nhà 

trường (trừ học sinh THCS các trường: Hùng Vương, Phan Chu Trinh, Phạm Hồng 

Thái, Nguyễn Văn Cừ) 

-Thời gian thu nhận hồ sơ: từ ngày 27/7/2020 đến ngày 07/8/2020 (trừ thứ 7 và chủ 

nhật)  

+Buổi sáng: 7h30’ đến 10h45’. 

+Buổi chiều: 14h00’ đến 16h45’. 

2/Trả hồ sơ không trúng tuyển vào Trường THPT Buôn Ma Thuột: 

-Thời gian: từ ngày 18/8/2020 (sau khi Sở GD-ĐT có Quyết định phê duyệt điểm 

chuẩn và số lượng cụ thể) 

+Buổi sáng: 7h30’ đến 10h45’; (trừ thứ 7 và chủ nhật) 

+Buổi chiều: 14h00’ đến 16h45; (trừ thứ 7 và chủ nhật) 

Đề nghị phụ huynh và học sinh các trường THCS xem thông báo nội dung và thời 

gian cụ thể để thực hiện (sau các mốc thời gian trên, phụ huynh và học sinh chịu hoàn 

toàn trách nhiệm) 

Chân thành cám ơn sự hợp tác của quý phụ huynh và học sinh./.  

 

 BỘ PHẬN TUYỂN SINH  


