
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

Số:  1017/UBND-NV 
V/v triển khai thông báo tuyển sinh 

hệ dự bị đại học, năm học 2022-2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tràng Định, ngày 04 tháng 7 năm 2021 

      

 

Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

UBND huyện nhận được Công văn số 50/DBĐHSS-BDQLCL ngày 

18/5/2022 và Thông báo số 25/TB- DBĐHSS  ngày 16/5/2022 của Trường Dự 

bị đại học dân tộc Sầm Sơn về việc phối hợp thông báo tuyển sinh hệ dự bị đại 

học năm học 2022-2023. 

Để thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực giáo 

dục, đào tạo và đảm bảo quyền lợi học tập cho con em đồng bào các dân tộc 

thiểu số trên địa bàn huyện; UBND huyện triển khai đến các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc, UBND các xã, thị trấn về thông báo tuyển sinh dự bị đại học năm 

học 2022-2023 của Trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn.  

(Nội dung chi tiết tại Thông báo số 25/TB- DBĐHSS  ngày 16/5/2022 của 

Trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn, được đính kèm trên hệ thống VNPT Ioffice) 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn thông 

tin chính sách học dự bị đại học năm 2022-2023 của Trường Dự bị đại học dân 

tộc Sầm Sơn đến đông đảo con em đồng bào các dân tộc thiếu số trên địa bàn có 

nhu cầu, đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn tham gia tuyển sinh theo quy định. Thông 

báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở làm 

việc UBND các xã, thị trấn, phát trên các bản tin của Trung tâm Văn hóa, Thể 

theo và Truyền thông huyện. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

thông tin về phòng Nội vụ qua số điện thoại: 02053.885.955./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, NV. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 
 

Vũ Đức Thiện 
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