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KẾ HOẠCH  

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ N’TRANG LƠNG  

NĂM HỌC 2021 - 2022 

 

  

- Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 ban hành 

Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 

32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, 

trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 

01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường phổ thông dân tộc nội trú (gọi tắt là Thông tư 01) của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT); 

        - Căn cứ Kế hoạch số 10625/KH-UBND, ngày 26/11/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đăk Lăk Về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông 

năm học 2021-2022; 

        - Căn cứ Quyết định 129/QĐ-SGDĐT, ngày 22/03/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Đăk Lăk Về việc giao Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 – 

2022 ; 

 Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú (THPT DTNT) N’ Trang Lơng 

ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

Đáp ứng nhu cầu học tập nội trú của học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn 

Đăk Lăk, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh Trường THPT DTNT 

N’ Trang Lơng.  

2. Yêu cầu 

2.1.Thực hiện đúng quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT, hướng dẫn của Sở 

GDĐT, kế hoạch tuyển sinh của UBND tỉnh Đăk Lăk, kết quả tuyển sinh phải 

đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng. 

2.2. Công tác tuyển sinh phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học, 

được sự đồng thuận cao của cha mẹ học sinh và toàn xã hội. 
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II. NỘI DUNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10  

1. Đối tượng tuyển sinh  

- Học sinh người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở Đăk Lăk từ 03 

năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.  

- Học sinh dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú ở Đăk Lăk từ 03 năm trở lên 

(tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

theo quy định hiện hành. 

2. Phương thức tuyển sinh 

 Năm học 2021-2022, trường THPT DTNT N’Trang Lơng tuyển sinh  lớp 10, hệ 

công lập, theo phương thức thi tuyển.  

3. Chỉ tiêu tuyển sinh 

3.1. Tổng chỉ tiêu được giao: 180 học sinh. 

3.2. Chỉ tiêu theo đối tượng:  

a. Học sinh là con em đồng bào dân tộc tại chỗ (Ê Đê, M’Nông, Gia Rai): 

tỷ lệ 65% tổng chỉ tiêu trong cả tỉnh. 

 Căn cứ vào số lượng học sinh là con em đồng bào dân tộc tại chỗ của từng 

huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi chung là huyện) đã tốt nghiệp THCS và 

tham gia dự thi; Căn cứ vào kết quả dự thi, Hội đồng tuyển sinh của trường sẽ đề 

xuất Sở GDĐT duyệt chỉ tiêu tuyển sinh cho từng huyện. 

b. Học sinh là con em đồng bào dân tộc khác (trừ các dân tộc tại chỗ tại 

điểm a): tỷ lệ 35% tổng chỉ tiêu trong cả tỉnh. Trong đó học sinh dân tộc Kinh 

không quá 5% chỉ tiêu chung được giao. 

5. Hồ sơ tuyển sinh 

Hồ sơ tuyển sinh bao gồm: 

5.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu do nhà trường phát hành). 

5.2. Lý lịch cá nhân được kê khai rõ ràng do UBND cấp xã xác nhận (theo 

mẫu do nhà trường phát hành). 

5.3. Bản phô tô Học bạ THCS (không cần công chứng). 

5.4. Bản sao giấy khai sinh. 

5.5. Bản phô tô Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Chứng nhận tốt nghiệp THCS 

tạm thời (nếu đã được cấp).  

5.6. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).  

5.7. Bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu;  

5.8. 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân mới chụp 

trong vòng 06 tháng).             
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 Ngoài ra, khi học sinh trúng tuyển vào nhập học, nhà trường kiểm tra đối 

chiếu kết quả hạnh kiểm và học lực giữa học bạ gốc và bản photo khi đăng ký dự 

thi, tổ chức khám sức khỏe cho học sinh. Nếu học sinh không đảm bảo tiêu chuẩn 

sức khỏe hoặc tiêu chuẩn về học lực, hạnh kiểm nhà trường đề nghị Sở GDĐT 

hủy kết quả trúng tuyển. 

6. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên và chế độ đối với học sinh dân tộc tại chỗ 

6.1. Chính sách tuyển thẳng 

Học sinh được tuyển thẳng vào Trường THPT DTNT N’Trang Lơng đối với 

các đối tượng: 

- Học sinh là người dân tộc rất ít người (thực hiện theo Nghị định số 

57/2017/NĐ-CP, ngày 09/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách 

ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân 

tộc thiểu số rất ít người; gồm 16 dân tộc: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố 

Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thèn, La Hủ). 

- Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy định tại Điều 18 của 

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm 

theo Thông tư số 01 và đoạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học. 

6.2. Chế độ ưu tiên 

a) Chế độ cộng điểm ưu tiên thực hiện cho các loại đối tượng căn cứ vào  

khoản 2, Điều 7 của Thông tư 11 và khoản 4, Điều 1 của Thông tư 05 được quy 

định như sau: Nhóm đối tượng 1 cộng 2,0 điểm; Nhóm đối tượng 2 cộng 1,5 

điểm và Nhóm đối tượng 3 cộng 1,0 điểm. 

b) Những học sinh có nhiều chế độ ưu tiên khác nhau thì chỉ được hưởng 

một mức cộng điểm của loại ưu tiên cao nhất. 

7. Cách tính điểm tuyển sinh, nguyên tắc tuyển sinh 

a) Thang điểm thi và hệ số điểm bài thi  

- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm 

bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25. 

- Điểm xét thi tuyển là tổng số điểm của ba bài thi và điểm cộng thêm cho 

đối tượng ưu tiên.  

b) Nguyên tắc xét tuyển 

- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham gia thi tuyển, thi đủ các bài thi quy 

định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh. Thí sinh trúng tuyển phải có 

tất cả các bài thi đều đạt trên 1,0 điểm.  
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- Xét tuyển học sinh dân tộc tại chỗ tỉnh Đắk Lắk (Ê Đê, M’Nông, Gia Rai) 

theo địa bàn cấp huyện với tỉ lệ là 65%, sau đó xét tuyển chung các dân tộc khác với 

tỉ lệ là 35% theo chỉ tiêu giao. 

- Đối với học sinh dân tộc thiểu số tại chỗ, xét tuyển theo điểm xét thi tuyển từ 

cao xuống thấp theo địa bàn cấp huyện để tuyển đủ chỉ tiêu. Nếu nhiều học sinh có 

điểm xét thi tuyển bằng nhau thì chọn học sinh trường phổ thông DTNT cấp huyện. 

Trường hợp không có học sinh trường phổ thông DTNT cấp huyện, xác định học sinh 

trúng tuyển như phương thức xét tuyển  vào lớp 10 của các trường THPT tổ chức xét 

tuyển. Hội đồng xét tuyển cấp tỉnh sẽ quyết định mức điểm sàn của từng địa phương 

cấp huyện để đảm bảo công bằng cho học sinh các dân tộc ở những huyện khó khăn 

và đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường THPT DTNT N’Trang Lơng. 

- Đối với học sinh dân tộc khác, xét tuyển theo điểm xét thi tuyển từ cao xuống 

thấp theo địa bàn toàn tỉnh để tuyển đủ chỉ tiêu. Nếu nhiều học sinh có điểm xét thi 

tuyển bằng nhau thì chọn học sinh trúng tuyển như trường hợp xét đối với học sinh 

dân tộc thiểu số tại chỗ.  

III. ĐỀ THI, LỊCH THI 

1. Đề thi: 

Nội dung đề thi tuyển vào lớp 10 THPT nằm trong chương trình THCS hiện 

hành, chủ yếu trong chương trình lớp 9 và đảm bảo các cấp độ nhận thức. 

Đề thi các môn Ngữ Văn và Toán có thời lượng 120 phút, thi theo hình thức 

tự luận; đề thi môn Tiếng Anh có thời lượng 60 phút, thi theo hình thức trắc 

nghiệm khách quan. 

2. Nhận thẻ dự thi:    

         Thí sinh nhận thẻ dự thi tại các bàn tiếp đón trong buổi sáng ngày 

07/6/2021(từ 7h30 đến 11h30).  

3. Lịch thi: 

Ngày Buổi Môn thi 
Thời gian 

làm bài 

Giờ phát 

đề thi 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

 

Ghi chú 

08/6/2021 

Sáng Ngữ văn 120 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 
Bài thi tự 

luận 

Chiều Tiếng Anh 60 phút 13 giờ 50 14 giờ 00 
Bài thi trắc 

nghiệm 

09/6/2021 Sáng Toán 120 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 
Bài thi tự 

luận 
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     IV. TỔ CHỨC TUYỂN SINH 

Trường THPT DTNT N’ Trang Lơng tổ chức tuyển sinh qua 2 vòng. 

a) Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển  

- Hội đồng tuyển sinh Trường THPT DTNT N’Trang Lơng chịu trách nhiệm 

tổ chức sơ tuyển học sinh dự thi và thông báo cho học sinh đủ điều kiện dự thi. 

Học sinh được dự tuyển vòng 2 nếu đạt các điều kiện sau: 

- Điều kiện về hồ sơ: 

+ Thuộc đối tượng tuyển sinh theo quy định mục II.1. 

+ Trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ. 

+ Lý lịch được kê khai rõ ràng do ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. 

- Điều kiện về kết quả đánh giá, xếp loại 

+ Ở tất cả các lớp 6, 7, 8, 9  học sinh phải được lên lớp thẳng (không thuộc 

đối tượng kiểm tra lại các môn văn hoá mới được lên lớp) và xếp loại hạnh kiểm 

từ khá trở lên. 

b) Vòng 2: Thi tuyển đối với học sinh đã đủ điều kiện ở vòng 1, môn thi 

gồm: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. 

- Học sinh dự thi vào Trường THPT DTNT N’Trang Lơng nếu không trúng 

tuyển thì đăng ký xét tuyển vào trường THPT thuộc địa bàn tuyển sinh. 

V. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH, DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN SINH 

- Nhà trường đề xuất nhân sự Hội đồng tuyển sinh theo đúng Quy chế, trình 

Giám đốc Sở GDĐT ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của 

trường.  

- Sau khi có thông báo kết quả chấm thi, Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp 

duyệt kết quả với Sở GDĐT. 

VII. CÁC NỘI DUNG KHÁC  

Các nội dung khác quy định về công tác tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh của 

Trường thực hiện đúng theo Kế hoạch số 10625/KH-UBND, ngày 26/11/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk Về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung 

học phổ thông năm học 2021-2022; 

Để thực hiện công tác tuyển sinh lớp 10 trường THPT DTNT N’Trang Lơng 

năm học 2021-2022 đúng Quy chế của Bộ GDĐT và Hướng dẫn của UBND tỉnh Đăk 

Lăk, đồng thời giúp Nhà trường hoàn thành nhiệm vụ được giao, kính đề nghị Sở 

GDĐT, Phòng GDĐT các huyện, các trường PTDTNT huyện và các trường THCS 

trong tỉnh kịp thời thông báo rộng rãi đến phụ huynh và học sinh, tạo điều kiện thuận 

lợi cho học sinh tham gia dự tuyển. 
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Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 của 

Trường THPT DTNT N’ Trang Lơng. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu 

có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, cá nhân liên hệ điện thoại số 02623868258 

(Văn thư) – 02623868418 (đại diện lãnh đạo) để được hướng dẫn; Hoặc theo dõi 

thông tin tuyển sinh tại địa chỉ:  http://c3dtntntranglong.daklak.edu.vn/  

  

       Nơi nhận:      

- Sở Giáo dục & Đào tạo: 

+ Phòng GDTrH-GDTX (để báo cáo); 

+ Phòng QLCL-CNTT (để báo cáo); 

- Các Phòng GDĐT(để phối hợp, thông báo cho các 

trường THCS, PTDTNT thuộc địa bàn); 

- Các trường THPT, TTGDTX (để phối hợp)  

- Trang Website, bản tin của trường (thông báo); 

- Lưu bộ phận TS, VT./.                                                                                                                                                                                      
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LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT DTNT N’ TRANG LƠNG 

NĂM HỌC 2021-2022 

(Kèm theo Kế hoạch số 041/KH-DTNT NTL, ngày 15/4/2021 của Hiệu trưởng) 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1 

Trường gửi Kế hoạch tuyển sinh cho Sở GDĐT; phối hợp với các phòng 

GDDT, các trường THCS trên địa bàn thông báo kế hoạch tuyển sinh và 

hướng dẫn các thủ tục cho học sinh đăng ký tuyển sinh. 

Trước 20/4/2021 

2 Trường gửi tờ trình đề nghị Sở GDĐT thành lập Hội đồng tuyển sinh. Trước 20/04/2021  

3 Phát hành hồ sơ đăng kí dự thi tại văn thư nhà trường Từ 02/5 đến hết 20/5/2021  

4 
Trường nhận hồ sơ dự tuyển sinh, nhập dữ liệu và tổ chức sơ tuyển 

(phần mềm quản lý tuyển sinh thực hiện như năm học trước). 
Từ 26/5/2021 đến 04/6/2021 

5 

Trường báo cáo bằng văn bản chính xác số điểm thi, số lượng học sinh 

dự thi, số phòng thi để Sở GDĐT in sao đề thi (Báo cáo theo mẫu gửi về 

phòng KT-KĐCLGD-CNTT).  

Ngày 04/6/2021 

6 

Trường in danh sách học sinh dự thi có đầy đủ các dữ liệu và niêm yết 

công khai, hướng dẫn học sinh kiểm tra các dữ liệu nhất là các chế độ ưu 

tiên, các nguyện vọng đăng ký, tiến hành điều chỉnh những sai sót. 

Từ 04/6/2021 đến 06/6/2021 

7 
Trường tiến hành in bảng ghi tên dự thi và các biểu mẫu liên quan, Nộp 

đĩa dữ liệu về Sở GDĐT (gửi về phòng KT-KĐCLGD-CNTT). 
Ngày 06/6/2021 

8 
Nhà trường phát thẻ dự thi và niêm yết các danh sách, hướng dẫn theo 

quy định.  
Sáng 07/6/2021 

9 
Lãnh đạo Hội đồng coi thi nhận đề thi tại Hội đồng ra đề thi. Trường tiếp 

tục phát thẻ dự thi cho thí sinh. 
Sáng 07/6/2021 

10 Thí sinh tập trung tại phòng thi để nghe hướng dẫn quy chế thi Chiều 07/6/2021 

11 
Tiến hành thi theo lịch. Sau buổi thi cuối cùng lãnh đạo các Hội đồng coi 

thi nộp bài thi và các loại hồ sơ thi cho lãnh đạo Hội đồng chấm thi. 
Từ 08/6/2021 đến 09/6/2021 

12 Nhà trường tiến hành nhận đơn xin phúc khảo bài thi của học sinh Từ 15/6/2021 đến 19/6/2021 

13 

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh của trường họp với Lãnh đạo Sở GDĐT, 

lãnh đạo Hội đồng chấm thi, lãnh đạo các phòng chuyên môn, chức năng 

của Sở GDĐT để duyệt điểm chuẩn tuyển sinh và danh sách học sinh 

trúng tuyển. 

Dự kiến ngày 24/6/2021 
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14 
Trường công bố điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển khi được 

Giám đốc Sở phê duyệt.  
Từ ngày 24/6/2021 
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