
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRÀ MY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

THÔNG BÁO
Nộp hồ sơ tuyển sinh vào đại học theo chế độ cử tuyển năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 2070/KH-SGDĐT ngày 03/10/2020 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tuyển sinh vào đại học theo chế độ cử tuyển 
năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My thông báo nộp hồ sơ tuyển sinh 
vào đại học theo chế độ cử tuyển năm 2022, cụ thể như sau:

I. Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển sinh theo chế độ cử tuyển
1. Đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển
Đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển được quy định tại điểm a, b khoản 

1 Điều 2 của Nghị định số 141/2020/NĐ-CP, cụ thể: Người dân tộc thiểu số có 
hậu khẩu thường trú tại huyện Nam Trà My.

2. Tiêu chuẩn tuyển sinh theo chế độ cử tuyển
Tiêu chuẩn để người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được quy định tại 

khoản 1 Điều 2 Nghị định số 141/2020/NĐ-CP được hưởng chế độ cử tuyển 
được quy định tại Điều 6 của Nghị định số 141/2020/NĐ-CP.

II. Hồ sơ đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển
Hồ sơ đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển được quy định tại 

khoản 4 Điều 8 và các loại giấy tờ liên quan được quy định tại Điều 6 của Nghị 
định số 141/NĐ-CP, cụ thể:

1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển gồm:
a) Đơn đăng ký xét tuyển theo chế độ cử tuyển (Mẫu số 1 - Phụ lục đính 

kèm);
b) Bản sao được chứng thực từ bản chính giấy khai sinh;
c) Giấy xác nhận thông tin cư trú đã đăng ký thường trú đủ 05 năm liên 

tục tính đến năm tuyển sinh tại vùng tuyển sinh có điều kiện kinh tế xã hội đặc 
biệt khó khăn; có cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi (hoặc có một trong hai bên là cha 
đẻ hoặc mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi), người trực tiếp nuôi dưỡng tại vùng này 
do công an cấp xã cấp (theo Mẫu số 2 theo Phụ lục đính kèm);

d) Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 3 theo Phụ lục đính kèm);
đ) Giấy chứng nhận con liệt sỹ, con thương binh, bệnh binh; người được 

hưởng chính sách như thương binh (nếu có) do Phòng Lao động, Thương binh 
và Xã hội huyện cấp;

e) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT. Đối với những người 
đăng ký học ngay trong năm tốt nghiệp, sử dụng bản sao có chứng thực giấy 
chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT;

g) Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ lớp cuối cấp THPT;



h) Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế cấp huyện trở lên hoặc cơ quan 
y tế có thẩm quyền cấp;

i) Bản sao được chứng thực Giấy báo trúng tuyển vào đại học tại năm xét 
đi học cử tuyển;

k) Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi học 
sinh giỏi từ cấp huyện trở lên (nếu có);

l) Một phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người đăng ký 
học theo chế độ cử tuyển;

m) Hai ảnh chân dung (cỡ 4 x 6 cm) mới chụp trong vòng 6 tháng tính đến 
ngày nộp hồ sơ (02 ảnh bỏ vào một bì nhỏ).

2. Một số lưu ý:
- Hồ sơ của mỗi học sinh đăng ký theo chế độ cử tuyển năm 2022 được 

làm thành 03 bộ, mỗi bộ hồ sơ được bỏ vào bì hồ sơ cỡ 21cm x 32cm (nhãn bì 
hồ sơ theo mẫu 6 - Phụ lục đính kèm), trong mỗi bộ hồ sơ, các loại giấy tờ nêu 
trên phải được sắp xếp theo thứ tự được ghi trên bì hồ sơ (từ đơn đăng ký học 
đến bì đựng ảnh). 

- Khi nộp hồ sơ người đăng ký học theo chế độ cử tuyển phải nộp kèm 
bản chính các văn bằng, học bạ theo đúng quy định nêu trên để Hội đồng tuyển 
sinh tỉnh đối chiếu, kiểm tra.

III. Ưu tiên trong tuyển sinh cử tuyển
Người học đạt đủ tiêu chuẩn tuyển sinh cử tuyển được quy định tại các 

khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 6 Nghị định 141/2020/NĐ-CP, nếu thuộc một trong các 
trường hợp sau thì được ưu tiên trong cử tuyển vào đại học năm 2022 theo thứ 
tự ưu tiên:

1) Con liệt sỹ;
2) Con thương binh, bệnh binh; người được hưởng chính sách như thương 

binh (xếp theo mức độ thương tật từ cao đến thấp);
3) Học tại trường phổ thông dân tộc nội trú;
4) Trúng tuyển vào đại học tại năm xét đi học;
5) Đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên (xếp giải từ 

cấp tỉnh đến cấp huyện, từ cao xuống thấp);
6) Trường hợp người học thuộc đối tượng hưởng nhiều ưu tiên đồng thời 

thì chỉ được hưởng ưu tiên cao nhất trong tuyển sinh cử tuyển.
IV. Chỉ tiêu cử tuyển đại học năm 2022

STT Ngành đào tạo/vị trí việc làm Trình độ Số lượng
1 Giáo viên mầm non Đại học 12
2 Giáo viên tiểu học Đại học 21

Tổng cộng 33
V. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký học theo chế độ cử tuyển
1. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 05/10/2022 đến hết ngày 03/11/2022.
2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Nam Trà My.



Trên đây là thông báo nộp hồ sơ tuyển sinh vào đại học theo chế độ cử 
tuyển năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa 
phương, trường học có liên quan thông báo rộng rãi, kịp thời để cho tất cả các 
đối tượng thuộc diện nêu trên đều được lập hồ sơ đăng ký học theo chế độ cử 
tuyển Đại học năm 2022./.

Nơi nhận:
- Sở GDĐT;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Phòng Dân tộc;
- Trung tâm VHTT& TTTH huyện;
- UBND các xã.
- Lưu: , VT, UBND, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao



Mẫu số 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....................., ngày …… tháng …… năm 20……

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

1. Họ và tên người đăng ký học: ……………............................Nam/Nữ:………
2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………
3. Dân tộc:..............................................Tôn giáo:…………………………….....
4. Địa chỉ thường trú (ghi rõ thôn, bản, xã, huyện, tỉnh): ………………………..
……………………………………………………………………………………
5. Ngành dự định xin học: ………………………………………………………
Trình độ đào tạo: Đại học.
6. Thuộc đối tượng ưu tiên:………………………………………………………
7. Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông - Ngày tháng năm dự thi tốt nghiệp:….
…….. ………………………………………………………………………….
8. Xếp loại năm cuối cấp/cuối khoá: Học lực:……. Hạnh kiểm (Rèn 
luyện):..................
9. Điểm các môn thi tốt nghiệp THPT
Môn thi Ngữ văn Toán Vật lí Hóa học Sinh học Ngoại ngữ Lịch sử Địa lí GDCD

Điểm

10. Giấy báo trúng truyển đại học của Trường: ......................................................
…………………………………………………………………………………….
Điểm thi đại học (nếu có): ...................Thuộc tổ hợp xét tuyển..............................
11. Đoạt giải (nếu có): ............................. môn: ....................... Kỳ thi học sinh 
giỏi hoặc kỳ thi olympic ..................................................................... năm .........

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu 
trách nhiệm xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu được chấp nhận, tôi xin cam kết: Chấp hành đầy đủ các quy định 
của Nhà nước đối với người học theo chế độ cử tuyển, sau khi tốt nghiệp sẽ chấp 
hành sự bố trí việc làm của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Nếu không thực hiện đúng những quy định đối với người học theo chế độ 
cử tuyển, tôi sẽ có trách nhiệm bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo theo quy 
định hiện hành.

Khi cần, báo tin cho ai, địa chỉ, điện thoại (nếu có):.....…...........................
............................................................................................................………..

   NGƯỜI ĐĂNG KÝ HỌC
(Ký, ghi rõ họ tên )



Mẫu số 2

………………..(1)
……………….(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu CT07 ban hành
theo TT số
56/2021/TT-BCA
ngày 15/5/2021

Số:      /XN     …………….,ngày….tháng….năm…..

XÁC NHẬN THÔNG TIN VỀ CƯ TRÚ
I. Theo đề nghị của Ông/Bà:
1. Họ, chữ đệm và tên:..........................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh:…..…/……..…./ …....…….... 3. Giới tính:......
4. Số định danh cá nhân/CMND:
5. Dân tộc:……………………6. Tôn giáo:……………..………
7. Quốc tịch:......................................................................................................
8. Quê quán:...........................................................................................................
…………………………………………………………………………………….
II. Công an (2) ..................... xác nhận thông tin về cư trú của Ông/Bà có tên 
tại mục I, như sau:
1. Nơi thường trú:.................................................................................................
.................................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. Nơi tạm trú:.........................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. Nơi ở hiện tại: ....................................................................................................
.................................................................................................................................
.............................................................................................................................
4. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ:.......................................5. Quan hệ với chủ hộ: ....
6. Số định danh cá nhân của chủ hộ:
7. Thông tin các thành viên khác trong hộ gia đình:

TT Họ, chữ đệm
và tên

Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Số định danh cá
nhân/CMND

Quan hệ với
chủ hộ

8. Nội dung xác nhận khác (3) : ............................................................................
Bản thân và cha, mẹ của công dân đã cư trú tại nơi đăng ký thường trú nói trên 
từ ngày ......tháng ...... năm ....... đến ngày .........tháng ........ năm .... (tính đến nay 
là 5 năm liên tục);
Xác nhận thông tin cư trú này có giá trị đến hết ngày….tháng…..năm………(4)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan)



Chú thích:
(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký cư trú; (2) Cơ quan đăng ký cư trú; (3) Các nội 
dung xác nhận khác
(ví dụ: xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú …); (4) Có giá trị 06 tháng 
kể từ ngày cấp
đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú và có giá trị 30 ngày kể từ ngày 
cấp đối với trường
hợp xác nhận về cư trú. Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều 
chỉnh và được cập
nhật trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận này hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.



Mẫu số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên (1) : ………………………………….. Giới tính……………………
Ngày tháng năm sinh…………………………....………………………
Nguyên quán: ……………………………………………………………………
CMND hoặc Căn cước công dân số : …….....…………. Cấp ngày .....................
Nơi cấp………………........................................................................................
Nơi đăng ký thường trú (2): …………………………………………………
Đang thường trú tại nơi đăng ký thường trú nêu trên từ ngày ....tháng....năm đến 
ngày…. tháng ... năm …………. (tính đến nay là 5 năm liên tục).
Hiện nay đang học tại (3): ………………………………………………………
Tình trạng sức khỏe hiện nay: ……………………………………………………
Lý do xác nhận (4): ………………………………………………………………
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
Họ và tên cha đẻ: …………………. Tuổi ……….. Nghề nghiệp ………………
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?
……………………………………….....................................................................
...............................................................................................................................
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu?
…………………………………………………………….....................................
.................................................................................................................................
Đang thường trú và sinh sống ở tại nơi đăng ký thường trú nêu trên từ ngày ....... 
tháng....... năm đến ngày ....tháng ...năm (tính đến nay là 5 năm liên tục).
Họ và tên mẹ đẻ: ………………………… Tuổi …… Nghề nghiệp ……………
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu?
……………………………………………………….............................................
................................................................................................................................
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu?
……………………………………….....................................................................
................................................................................................................................
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu?
…………………………………………………………….....................................
.................................................................................................................................
Đang thường trú và sinh sống ở tại nơi đăng ký thường trú nêu trên từ ngày ....... 
tháng....... năm đến ngày ....tháng ...năm (tính đến nay là 5 năm liên tục).
Họ và tên bố nuôi (nếu có): …………………. Tuổi ……. Nghề nghiệp ……….
Đang thường trú và sinh sống ở tại nơi đăng ký thường trú nêu trên từ ngày ....... 
tháng....... năm đến ngày ....tháng ...năm (tính đến nay là 5 năm liên tục).



Họ và tên mẹ nuôi (nếu có): ……………….. Tuổi ….. Nghề nghiệp …………
Đang thường trú và sinh sống ở tại nơi đăng ký thường trú nêu trên từ ngày ....... 
tháng....... năm đến ngày ....tháng ...năm (tính đến nay là 5 năm liên tục).
Họ và tên người nuôi dưỡng (nếu có): …………… Tuổi … Nghề nghiệp ……
Đang thường trú và sinh sống ở tại nơi đăng ký thường trú nêu trên từ ngày ....... 
tháng....... năm đến ngày ....tháng ...năm (tính đến nay là 5 năm liên tục).

HỌ VÀ TÊN VỢ HOẶC CHỒNG, CÁC CON VÀ ANH CHỊ EM RUỘT
(Ghi rõ họ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm đến
tháng năm

Học tập hay làm gì Ở đâu Giữ chức vụ gì

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Khen thưởng:
…......……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
Kỷ luật:
.......………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan các thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có điều gì sai 
trái tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.

..........................., ngày... tháng... năm ...
Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ
Xác nhận anh (chị) ………………………….. sinh ngày ... tháng ... năm …….
có nơi đăng ký thường trú tại: ………………………… từ ngày ……. 
tháng …… năm ……….. đến ngày …. tháng ……. năm ………….
......................, ngày …… tháng …… năm ……..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:



(1) Viết chữ in hoa.
(2) Ghi rõ: Thôn (bản), phum, sóc..., xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố).
(3) Ghi rõ trường đang học năm cuối cấp.
(4) Để xét đi học theo chế độ cử tuyển.



Mẫu 6
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỒ SƠ
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC THEO

CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN NĂM 2022
Họ và tên 11 : .............................................................. Giới tính: ...................
Ngày tháng năm sinh: ................................................................................
Nguyên quán: .............................................................................................
CMND hoặc CCCD số: ............................. Cấp ngày: ................................
Nơi cấp: ......................................................................................................
Nơi đăng ký thường trú: Thôn (bản)......................................................,
xã: ................................ Huyện: ................................, tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại liên hệ: ...................................................................................
HỒ SƠ KÈM THEO 2
1. Đơn đăng ký xét tuyển: Có:  Không:
2. Giấy khai sinh; Có:  Không:
3. Giấy xác nhận thông tin cư trú  Có:  Không:
4. Sơ yếu lý lịch  Có:  Không:
5. Giấy chứng nhận con liệt sỹ  Có:  Không:
6. Giấy chứng nhận con thương binh, bệnh binh Có:  Không:
7. Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách
như thương binh Có:  Không:
8. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT Có:  Không:
9. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT Có:  Không:
10. Bản sao Học bạ lớp cuối cấp THPT Có:  Không:
11. Giấy khám sức khoẻ  Có:  Không:
12. Giấy báo trúng tuyển vào đại học Có:  Không:
13. Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi học
sinh giỏi Có:  Không:
14. Một phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc
của người đăng ký học theo chế độ cử tuyển Có:  Không:
15. Hai ảnh chân dung (cỡ 4 x 6 cm)  Có:  Không:
 

1 Viết chữ in hoa
2 Hồ sơ kèm theo phải làm đúng theo quy định tại Mục II của Kế hoạch này.
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