
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
HUYỆN LỘC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35W UBND-ỴX 
V/v Thông báo tuyển sinh lớp 6 
của Trường Bổ túc Văn hóa Pali

, Trurig cấp Nam Bộ

Lộc Ninh, ngàyJ3 thảng 5 năm 2018

Kính gửi:
- Phòng Dân tộc;
- Đài Truyền thanh -  Truyền hìnhễ

Qua nghiên cứu Công văn số 124/BDT-CSDT ngày 15/5/2018 của Ban Dân tộc tỉnh;

Căn cứ tình hình thực tế địa phương, nhằm tạo điều kiện cho con em đồng bào dân 
tộc Khmer thuộc đối tượng tuyển sinh được xét tuyển vào Trường Bổ túc Văn hóa Pali 
Trung cấp Nam Bộ, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Phòng Dân tộc
Chủ trì, phối hcrp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phồng Nội vụ và ban giám hiệu các 

trường tiểu học thuộc quyền quản lý tổ chức thông báo rộng rãi cho phụ huynh và học sinh 
người dân tộc Khmer được biết về việc tuyển sinh của Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung 
cấp Nam Bộ, năm học 2018-2019 theo chỉ tiêu giao cho tỉnh Bình Phước là 02 tăng sinh lớp
6. Đồng thòi hướng dẫn các học sinh có đủ điều kiện và nguyện vọng lập hồ sợ, gửi về Ban 
Dân tộc tỉnh trước ngày 05/6/2018 để phối họp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Tôn giáo 
(Sở Nội vụ) và các đơn vị có liên quan xem xét, lập danh sách cử tuyển theo quy địnhễ

2. Đài Truyền thanh -  Truyền hình
Thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh về Thông báo tuyển sinh số 07/TB-PL 

ngày 10/4/2018 của Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ cho người dân trên địa 
bàn huyện được biết, đặc biệt đối tượng phụ huynh và học sinh người dân tộc Khmer; trường 
hợp hộc sinh có đủ điều kiện và nguyện vọng xét tuyển, thì nhanh chóng liên hệ Phòng Giáo 
dục và Đào tạo, Phòng Dân tộc để được hướng dẫn lập hồ sơ và gửi về Ban Dân tộc tỉnh 
trước ngày 05/6/2018.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ tổ chức thực hiệnễ

(Gửi kèm Thông báo tuyển sinh số 07/TB-PL ngày 10/4/2018 của Trường Bổ túc Văn 
hỏa Palỉ Trung cấp Nam Bộ)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban DV HU;
- UB MTTQ huyện;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Nội vụ;
- ƯBND các xã, thị ừấn;
- LĐVP, CVYP;
- Lun: VT./.

/CT CHỦ TỊCH
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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN DÂN TỘC : Độc lậ p- T ự  do —Hạnh phúc

Ban Dân tộc nhận được Thống báo số 07/TB-PL ngày 10/4/2018 củạ 
Trường Bổ túc Vãn hóa Pali Trung cấp Nam bộ về việc tuyển sinh lóp 6 và lớp 8 
năm học 2018-20] 9, theo đó tĩnh Bình Phước được phân bổ 02 chỉ tiêu tuyển 
sinh vào Lớp 6. .

Nhằm  tạo điều kiện cho con ém đồng bào dân tộc Khm er thuộc đối tượng 
tuyển sinh được xét tuyển vàồ học tại Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp 
Nam bộ. -

. Ban Dân tộc đề nghị UBND các huyện, thị xã chi đạo cơ quan chuyển 
môn thông báo kế hoạch tuyển sinh; của Trựờng Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp 
Nam bộ (gửi kèm theo) đến các Trường trung học cơ sờ, các Chùa Phật giảo 
Nam tông Khmer được biết. " '

Con em đồng bào dân tộc Khmer. thuộc đối tượng tuyển sinh có nguyện 
vọng theo học tại Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ, đăng ký nhận 
và nộp hồ sơ tuyển sinh tại Ban Dân tộc(1) trước ngày 05/6/2018, đe Ban Dân 
tộc phối hợp với Sở Giáo dục và Đầo tạo, Ban Tôn giáo (sở Nội vụ) và các đơn 
vị có liên quan xem xét lập danh sách cử tuyển theo quy định,/. .

SỐ:^?BDT-CSDT

V/v: Thông báò tuyển sinh lớp 6 
trường BTVH Pali Trung cấp Nam bộ

Bình Phước, nvàv íhárig 5  năm 2018

Kính gửi: ủy "bàn rứĩân các huyện, thị xấ

Nơi nhận:™
-  U B N D  (ình (đ ể  bc);
- N h ư  trên:
- Trường ban, các PTB;
- Sỏ' G D Đ T , Ban T ôn  g iáo  (p/H);
- Lưu; VT, CSDT.

í

('). Địa chỉ: số 6, đường Trần Hưng Đạo, phường T'ân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 
Điện thoại: 02713887738 (phòng Chinh sách Dân tộc). '



ƯỊBND TỈNH s ó c 't r ả n g  c ộ n g  h ò a  x ả  h ộ i  c h ủ  n g h ĩa  việt  nam
TRƯỜNG BTVH .PALI ị Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
TRUNG CẮP NAM B ộ  ~  : ! '

Sóc Trăng, ngày 10 thảng 4 năm 2018 
SỔ:^/TB-PL . . . .

THÔNG BÁO 
TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ LỚP 8 

_____ . .....Năm học 2018- 2019 ..... - .........-

Kính gửi: Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Ban Tồn giáo (Sở Nội vụ), 
ế Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước các tỉnh Khu vực Nam Bộ

Thực hiện công văn số 59Ồ/ƯBND-VX, ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Chủ 
tịch ƯBND tỉnh Sóc Trăng V/v chấp thuận chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018 - 2019 
của Trường Bổ túc Văn hoá Pali Trụng cấp Nam Bộ. '

Trường Bổ túc Văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ thông báo tuyển sinh ỉớp 6 
-.•.yàJóp.8năm học 2018-2 0 1 9  như sau: .

L  .Chỉ.tiêu
- Tuyển lớp 6: 40 Tăng sinh '
- Tuyển lớp 8ẻ. 10 Tăng sinh
2ầ Chỉ tiêu phân bổ cho các tỉnh như sau:

STT Đơn vị
Sô ỉượng .

Ghi chú
Lóp 6 . Lớp 8

1 Sóc Trăng 10 Ị . 4 ■
. 2 Trà Vinh 6 " 1

3 Vĩnh Long 2 /
4 Cân Thơ 2 ;> • 1 1
5 Hậu Giang 2 ■ ề' . 1
6 Kiên Giang 8 • 2
7 An Giang 2 / .

8 Tây Ninh 2 ' /
9 Bạc Liêu 2 : 1
10 Cà Mau 2 : . ..... /
11 Binh Phước 2 ■■ .. /

Tông cộng 40* ' 10

X / ’3. Đối tượng II



- Sư sãi là con em đồng bào dân tộc Khmer Khu vực Nam Bộ, có lý lịch rõ 
ràng, cỏ nguyện vọng vào học tại trường. ' .

- Tốt nghiệp Pali Roong (Paỉi sơ cấp); hoàn thành chương trình Tiểu học.
- Có sức khỏe tốt. .
- Được Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước hoặc Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo (Sờ 

Nội vụ) các tỉnh xem xét, cử tuyển.---------------------- ---- ----■■■ •• .
3. Thời gian học và chương trình đào tạo:
- Thời gian học: 05 năm đối với Tăng sinh vào học từ lớp .6.
- Thời gian học: 04 năm đối với Tăng sinh vào học từ lớp 8.
- Chương trình đảo tạo: ,
+ Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sờ và cấp Trung

+ Chương trình tiếng Pali Trung cấp. . ■
+ Chương trình Ngữ văn Khmer cấp Trung học cơ sờ và cấp Trung học phổ

thông.
4. Hồ sơ tuyển sinh gồm:
- Đơn xin nhập học (theo mẫu).
-  04 ảnh 2x3, 04 ảnh 3x4 vả 04 ảnh 4x6.
- B ản sao Giấy khai sinh {không nhận bảnphotocoppy).
- Giấy chứng nhận sức khỏe (bản chỉnh, cỏ dán ảnh).
- Bản sao hộ khẩu. .
- Bản sao Bảo hiểm y tế (nếu có) .
- Bằng tốt nghiệp Pali Roong, bằng tốt nghiệp Tiểu học hoặc giấy chứng nhận 

hoàn thành chương trình Tiểu học (đozế vó'/ế Tăng sinh xin .vào học lớp ố); Bằng tốt 
nghiệp Pali Roong, Học bạ hộc hết lớp 7 được ỉên lớp 8 (đo/ễ vtfỉề Tăng sinh xin vào học

Jáp8). .
- Sơ yếu ỉý lịch {'theo mẫu) có xác nhận của ƯBND xã (phường).
-Biên bàn cử tuyển.
- Danh sách cử tuyển có xác nhận của các cơ quan: Hội Đoàn kết Sư sãi yêu 

nước (theo mẫu) hoặc Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo (Sở Nội yụ) tỉnh.
5. Địa chỉ và thời gian nhận hồ sơ:
- Tất cả hồ sơ (ghi ở mục 4) cho vào 01 phong bì, gửi cùng một lượt về địa

chỉ sau: ’
Trường Bổ túc Vãn hoá Pali Trung cấp'Nam Bộ; số 51A, đường Tôn Đức

Thắng, phường 6, TP Sóc Trăng,, tinh Sóc Trăng; hoặc liến hệ ông Danh Mến, Phỏ 
trưởng phỏng Giáo vụ; sổĐT: 02993624378; DĐ: 0987288291.' ‘ 7

Thông tin về tụyển sinh năm học 2018 - 2019 và các biểu mẫu được đãng trên 
trang Website của trường; địa chỉ: www.trungcappalinambo.edu.vn

- Thời gian-nhận hồ sơ: Từ ngày ra .thông báo. đến hết ngày 15/6/2018.
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http://www.trungcappalinambo.edu.vn


Trường Bổ tức Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ rất mong Ban Dân tộc, Ban 
Tôn giáo (Sở Nội vụ) và Hội Đoàn, kết Sư sãi yêu nước các tỉnh Khu vực Nam Bộ, 
phôi hợp với nhà trường tô chức x'ểt tuyển sinh đúng đối tứợng, lập đầy đù hồ sờ gửi 
vê địa chỉ trường đúng thời gian quy định. Hồ sơ nộp. trễ hoặc không đúng đối tượng, 
nhà trường không xét và sẽ chuyển chỉ tiêu cho cảc tỉnh khác có nhu cầu.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Vụ Địa phương III (để báò cáo);
- UBND tinh Sóc T răng  (để báo cáo);

Sõc Trâng (đế Mo cáo);
- Lưu VT. •

HIỆU TRƯỞNG

'/ỵyư
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