
SỞ GD & ĐT TỈNH ĐĂK NÔNG 

TRƯỜNG THPT ĐĂK SONG 

Số: 11 /KH - THPT ĐS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

         Đăk Song, ngày 26 tháng 5 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2020- 2021 

 

- Căn cứ quyết định 649/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh 

về Phê duyệt tuyển sinh THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm học 2020-

2021; 

- Thực hiện công văn số 634 /SGD&ĐT-GDTrH-QLCL, ngày 21 tháng 5 năm 

2020  của Sở GD&ĐT Đăk Nông về việc hướng dẫn công tác tuyến sinh THCS, 

THPT năm học 2020-2021. Trường THPT Đăk Song xây dựng kế hoạch tuyển sinh 

lớp 10 năm học 2020-2021 của nhà trường như sau: 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: Tuyển mới 380 học sinh 

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 

1. Đối tượng tuyển sinh: Là người đã tốt nghiệp THCS (hoặc bổ túc THCS). 

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

3. Điều kiện dự tuyển: Trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ 

a) 15 tuối (tính từ năm sinh đến năm dự tuyển). 

b) Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 

tuối so với tuối quy định. 

c) Học sinh có thế lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi 

hoặc học vượt lóp trong phạm vi cấp học nếu đảm bảo đủ các điều kiện cho phép tại 

Khoản 4 Điều 37 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học. 

4. Vùng tuyển sinh: Gồm các học sinh có một trong các điều kiện sau: 

+ Học sinh thuộc các trường THCS tại huyện Đăk Song (không bao gồm xã 

ĐăkND’Rung); 

+ Học sinh có hộ khẩu tại huyện Đăk Song (không bao gồm xã ĐăkND’Rung); 

+ Học sinh ngoại tỉnh theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. 

5. Tuyển thẳng: Những học sinh trong vùng tuyển thuộc các đối tượng sau: 

+ Học sinh đã tốt nghiệp trường PT DTNT THCS & THPT huyện; 

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người đã tốt nghiệp THCS: Ơ Đu, Pu 

Péo, Si La, Rơ Măm, cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao. 

+ Học sinh khuyết tật. 

+ Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục 

thể thao; Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học. 

6. Hồ sơ dự tuyển 

a) Đơn xin dự thi (theo mẫu thống nhất của Sở GD&ĐT); 

b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

c) Bằng tốt nghiệp THCS (bản công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời trong năm 2020 do cơ sở giáo dục cấp; 

d) Học bạ THCS (bản chính); đối với HS trường PTDTNT THCS&THPT Đăk 



Song (bản sao). 

e) Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có 

thẩm quyền cấp; 

f) Hộ khẩu (bản sao); 

Đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước, phải có 

xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi 

phạm pháp luật do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp. 

7. Thời gian làm việc: 

a) Nhận hồ sơ dự tuyển: Chia 2 đợt 

 + Đợt 1: Từ ngày 20/7 đến ngày 06/8/2020 (bao gồm cả hồ sơ tuyển thẳng) 

 + Đợt 2: Từ ngày 12/8 đến ngày 14/8/2020 (bao gồm cả hồ sơ tuyển thẳng) 

b) Nhập dữ liệu tuyển sinh: Từ ngày 03/8 đến 14/8/2020 

c) Kiểm tra và nộp dữ liệu: Từ ngày 12-14/8/2020 

d) Họp Hội đồng tuyển sinh để xét tuyển: ngày 14/8/2020 

e) Nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả tuyển sinh: ngày 15/8/2020 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với nhà trường 

a) Trước ngày 30/5/2020, thông báo kế hoạch tuyển sinh qua các phương tiện 

thông tin đại chúng và phối hợp với các địa phương thông báo rộng rãi cho học sinh 

biết để nộp hồ sơ dự tuyển. 

b) Đề xuất hội đồng tuyển sinh trình Sở GD & ĐT thành lập Hội đồng tuyển sinh 

để thực hiện nhiệm vụ trước ngày 01/7/2020; 

b) Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển  của học sinh; bàn giao hồ sơ dự tuyển cho Hội đồng 

tuyến sinh; 

c) Chuẩn bị cơ sở vật chất để Hội đồng tuyển sinh làm việc; 

d) Tiếp nhận kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh, trình Giám đốc Sở 

GD&ĐT phê duyệt kết quả tuyển sinh; 

e) Công bố kết quả tuyển sinh, tổ chức nhập học cho những thí sinh trúng tuyển; 

f) Tổ chức lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 

2. Đối với Hội đồng tuyển sinh. 

Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh theo hướng dẫn tại công văn số 634 /SGD&ĐT-

GDTrH-QLCL, ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Sở GD&ĐT Đăk Nông về việc hướng 

dẫn tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2020-2021. 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021, 

Hiệu trưởng trường THPT Đăk Song yêu cầu các tổ, bộ phận và giáo viên, nhân viên 

nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin liên hệ các số điện 

thoại: 02613.710.585 để được tư vấn, giải quyết. 

 
Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT (để b/c); 

- UBND huyện Đăk Song(để b/c); 

- Phòng GD&ĐT Đăk Song (để p/h); 

- Website trường. 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Bảo Ngọc 
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