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 THÔNG BÁO 
 

         Căn cứ công văn số 1535/SGDĐT-GDTrH, ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk  về việc hướng dẫn tổ chức thi nghề phổ thông năm 

2021; 

Căn cứ công văn số 2123/STC-HCSN ngày 20/08/2014 của Sở Tài chính tỉnh 

Đăk Lăk về việc thẩm định mức thu tiền phục vụ việc tổ chức thi nghề phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ thông báo của trung tâm GDNN-GDTX Buôn Hồ “thông báo cho các 

trường THPT có tổ chức cho học sinh học nghề phổ thông trong năm học 2020-2021, 

rà soát lại số lượng học sinh đã đăng ký dự thi trong năm học, thông báo cho học sinh 

và tiến hành thu lệ phí thi nghề PT năm 2021 là 90.000đồng/01 học sinh( chín mươi 

nghìn đồng chẵn) và nộp về bộ phận Tài vụ trung tâm GDNN-GDTX Buôn Hồ trước 

ngày 24/10/2021”. 

Nay trường THPT Buôn Hồ xin thông báo các em học sinh dự thi nghề năm học 

2021(dự kiến khóa ngày 05/11/2021) tại trường nộp lệ phí thi về tài vụ nhà trường hạn 

cuối ngày 22/10/2021 theo hình thức sau: 

         - Các em đang học tại trường nộp theo lớp: lớp trưởng thu tiền lập danh sách và 

nộp về tài vụ trường. 

         - Những trường hợp đang học tại trường nhưng không nộp cho lớp trưởng được 

và các em học sinh đã chuyển trường liên hệ nộp trực tiếp cho bộ phận tài vụ 

trường(có thể liên hệ cô Châu kế toán qua sđt: 02623703769 để biết thêm chi tiết). Đề 

nghị học sinh tham gia thi nghề nộp lệ phí theo đúng thời gian qui định trên. 

 Buôn Hồ, ngày 12 tháng 10 năm 2021 
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