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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT CƯ M’GAR 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 12 /TB-CMG Cư M’gar, ngày 23  tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách học sinh trúng tuyển và Kế hoạch làm thủ tục xác nhận  

nhập học vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 

 

 1- Điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển  

Căn cứ Quyết định 422/QĐ-SGDĐT, ngày 21/7/2021 của Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo Đắk Lắk Về việc chuẩn y điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng 

tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập xét tuyển sinh năm học 2021-2022, theo 

đó số học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của Trường THPT Cư M’gar năm học 2021-

2022 là 640 học sinh (có danh sách kèm theo). 

2- Học sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học 

Thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo 

các văn bản chỉ đạo của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, trường THPT Cư 

M’gar hiêṇ chưa thưc̣ hiêṇ Kế hoac̣h làm thủ tuc̣ xác nhâṇ nhâp̣ hoc̣. Kính đề nghi ̣ 

Quý phu ̣ huynh hoc̣ sinh thường xuyên theo dõi thông báo taị Website: 

c3cumgar.daklak.edu.vn  để thưc̣ hiêṇ.  

3-Đăng ký và nhận đồng phục, quần áo TDTT 

Hiêṇ nhà trường có thỏa thuâṇ giới thiêụ môṭ số công ty chuyên cung cấp đồng 

phuc̣ cho hoc̣ sinh, gồm: Áo sơmi trắng (Nam, Nữ); quần áo TDTT (bô)̣. Phu ̣huynh 

hoc̣ sinh có nhu cầu se ̃đăng ký và nhâṇ đồng phuc̣ vào ngày làm thủ tuc̣ xác nhâṇ 

nhâp̣ hoc̣. 

Lưu ý: Đoàn Thanh niên trường THPT Cư M’gar hiêṇ có môṭ số áo sơmi trắng 

(Nam, Nữ), áo dài nữ, những hoc̣ sinh có hoàn cảnh khó khăn đăng ký trưc̣ tiếp taị 

Văn phòng Đoàn vào ngày làm thủ tuc̣ nhâp̣ hoc̣ để đươc̣ hỗ trơ.̣ 

4- Kế hoạch tập trung học sinh  

Hoc̣ sinh nhâṇ thông báo kế hoac̣h tâp̣ trung vào ngày làm thủ tuc̣ xác nhâṇ 

nhập hoc̣. 

 

Trường THPT Cư M’gar trân troṇg thông báo đến Quý phu ̣huynh và hoc̣ sinh 

đươc̣ biết ! 

 

Nơi nhận: 

- Website; 

-Dán bảng Thông báo; 

- Lưu VP nhà trường. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

Lê Văn Hào 

 


