
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                            

                   Số: 28/KH-TNHU                                    Ea Tóh, ngày 23 tháng 5 năm 2019. 

 

KẾ HOẠCH  

Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020 

    

 Thực hiện Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện kế hoạch số 1006/KH-

UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về kế 

hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019 – 2020. 

 Trường THPT Nguyễn Huệ lập kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 – 2020 

như sau: 

I-  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

  1. Mục đích: 

  - Tuyển sinh vào lớp đầu cấp THPT nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học 

sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

  - Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường. 

  2. Yêu cầu: 

  - Phải bảo đảm đúng quy chế tuyển sinh, chính xác, công bằng và khách 

quan. 

  - Đảm bảo thuận lợi cho người học, tạo sự đồng thuận cao của Cha mẹ học 

sinh và xã hội. 

II- KẾ HOẠCH TUYỂN SINH  

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

 Năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Huệ được Sở giáo dục Đào 

tạo giao chỉ tiêu tuyển sinh là 520 học sinh. 

 2. Điều kiện tuyển sinh, chính sách ưu tiên: 

   2.1. Độ tuổi dự tuyển 

 Thực hiện theo đúng Quy chế. Cần lưu ý: 

- Tuổi dự tuyển của người học vào lớp 10 THPT: từ 15 (sinh 2004) đến 17 

(sinh 2002) tuổi (căn cứ vào giấy khai sinh tính từ năm sinh đến năm 2019).   

- Các trường hợp sau đây được vào cấp học ở tuổi cao hơn tuổi quy định: 

+ Được cao hơn 1 tuổi (sinh năm 2001) với người học là nữ, người học từ 

nước ngoài về nước; 

+ Được cao hơn 2 tuổi (sinh năm 2000) với người học là người dân tộc 

thiểu số, người học ở vùng kinh tế –  xã hội khó khăn, người học bị khuyết tật, 



tàn tật, kém phát triển thể lực và trí tuệ, người học mồ côi không nơi nương tựa, 

người học trong diện hộ đói nghèo theo quy định của nhà nước; 

 Nếu thuộc nhiều trường hợp quy định tại các điểm trên thì chỉ được áp 

dụng 1 quy định cho 1 trong các trường hợp đó.    

 - Học sinh thiếu một tuổi (sinh năm 2005) được phép dự tuyển nếu xếp loại 

tốt nghiệp THCS từ Khá trở lên. 

   2.2.  Đối tượng dự tuyển:  

 Là người đã tốt nghiệp THCS hoặc tốt nghiệp bổ túc THCS còn trong độ 

tuổi và có hồ sơ hợp lệ trên địa bàn tuyển sinh. 

   2.3. Chính sách tuyển thẳng; chế độ ưu tiên, khuyến khích: 

   a) Tuyển thẳng: 

 + Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp trung học cơ sở;  

+ Học sinh là người dân tộc rất ít người (thực hiện theo Quyết định số 

2123/QĐ-TTg Phê duyệt đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít 

người giai đoạn 2010-2015 ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Gồm 9 

dân tộc: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao);  

+ Học sinh khuyết tật (có giấy chứng nhận khuyết tật theo Điều 19 của 

Luật Người khuyết tật);  

+ Học sinh đạt 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.  

b) Chế độ ưu tiên, khuyến khích: 

Thực hiện việc cộng thêm điểm ưu tiên cho từng loại đối tượng quy định 

tại Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban 

hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 và Thông tư 

số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 25/5/2014 bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của 

Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành 

kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT. 

 c) Chế độ tuyển sinh đối với học sinh dân tộc tại chỗ: 

 Năm học 2019-2020, trường THPT Nguyễn Huệ sẽ căn cứ vào số lượng, 

điểm xét tuyển sinh của học sinh dân tộc tại chỗ (Ê Đê, Mơ Nông, Ja Rai) để 

trình Sở GDĐT phê duyệt điểm chuẩn và số lượng học sinh dân tộc tại chỗ 

trúng tuyển phù hợp với điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển chung của 

nhà trường. 

  4. Hồ sơ dự tuyển:  

 4.1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu do Sở GD&ĐT phát hành thống nhất 

trong toàn tỉnh); 

 4.2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;  



 4.3. Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời chương trình phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên trong năm 

dự tuyển; 

 4.4. Bản học bạ chính; 

 4.5. Bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu. Nếu học sinh không có hộ khẩu 

thường trú nhưng tốt nghiệp THCS thuộc địa bàn tuyển sinh thì nộp bản phô tô 

công chứng sổ đăng ký tạm trú hợp pháp trên địa bàn do cơ quan công an cấp. 

Việc đăng ký ở sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú phải trước ngày 25/5/2019; 

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

 4.7. 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân, mới chụp). 

 5. Địa bàn tuyển sinh: Theo Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 09/5/2019 

của UBND huyện Krông Năng. 

   Học sinh tốt nghiệp THCS không thuộc các trường đã nêu trên nhưng có 

hộ khẩu thuộc các xã Ea Tóh, Ea Tân, Đlyêza của huyện Krông Năng. 

III- THỜI GIAN TUYỂN SINH: 

 1. Mua hồ sơ dự tuyển: 

 Các trường THCS trong địa bàn tuyển sinh của trường THPT Nguyễn Huệ 

cử cán bộ đến Văn phòng trường THPT Nguyễn Huệ để mua hồ sơ từ ngày 

27/5/2019 đến 28/5/2019.      

 2. Ngày 13/6/2019 Trường THPT Nguyễn Huệ nhận bàn giao hồ sơ đăng 

ký dự tuyển từ các trường THCS trên địa bàn tuyển sinh như sau: 

 + Buổi sáng: Trường THCS Nguyễn Du và Trường THCS Trần Phú 

       + Buổi chiều: Trường THCS Hà Huy Tập, Trường THCS Ama Trang Lơng, 

trường PTDT Nội trú của huyện và các học sinh có hộ khẩu thuộc các xã trên 

địa bàn tuyển sinh (Ea Tóh, Ea Tân, Đlyêza) nhưng không học THCS tại các 

trường nêu trên. 

 3. Ngày 14/6/2019 Trường THPT Nguyễn Huệ đối chiếu, kiểm tra tính 

chính xác giữa hồ sơ và dữ liệu tuyển sinh của trường THCS. 

 4. Sau khi Trường THPT Nguyễn Huệ kiểm tra nếu có sai thì các trường 

THCS điều chỉnh lại dữ liệu và chuyển dữ liệu lên cho trường THPT Nguyễn 

Huệ chậm nhất đến ngày 18/6/2019. 

 5. Trường THPT Nguyễn Huệ tiến hành xét tuyển ngày 19/6/2019 

 6. Trường THPT Nguyễn Huệ chuyển dữ liệu và hồ sơ xét tuyển về Sở giáo 

dục Đào tạo vào ngày 08/7/2019. 

Lưu ý: Trường THPT Nguyễn Huệ sẽ không nhận những hồ sơ không hợp 

lệ (sửa chữa giấy tờ, học bạ không đúng quy chế, quy định…). 

Khi cần liên hệ điện thoại cho Văn phòng nhà trường số: 02623.705.787  



 Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT Nguyễn 

Huệ, Krông Năng, Đăk Lăk. Kính mong Phòng GDĐT huyện Krông Năng 

chuyển các văn bản có liên quan đến công tác tuyển sinh cho các trường THCS, 

các trường THCS trong địa bàn tuyển sinh phối hợp với Trường THPT Nguyễn 

Huệ thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra. 

           

Nơi nhận:         P.HIỆU TRƯỞNG 
- UBND huyện (Báo cáo); 
- Phòng GD&ĐT Krông Năng (Chỉ đạo);      Đã ký 

- Trường THCS Trần Phú (thực hiện);                                        

- Trường THCS Ama Trang Lơng (thực hiện);      

- Trường THCS Nguyễn Du (thực hiện);      

- Trường THCS Hà Huy Tập (thực hiện);      

- Trường PTDT NT huyện (thực hiện);         Trần Viết Lượng 
- HĐTS nhà trường (Thực hiện); 

- Lưu: VT. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                            

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2019 – 2020 

Kèm theo Kế hoạch số: 28/KH-TNHU ngày 23 tháng 5 năm 2019 

 

 

1. Lịch làm việc: 

 

STT Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện 

1 
02/5 -> 

05/5/2019 

Đăng ký mua hồ sơ dự tuyển tại phòng 

GDTrH (Sở GD&ĐT). 
Đ/c Thuận 

2 
07/5 -> 

12/5/2019 

Nhận hồ sơ dự tuyển tại phòng 

GDTrH (Sở GD&ĐT). 
Đ/c Thuận 

3 
27/5 -> 

28/5/2019 

Cung cấp hồ sơ đăng ký dự tuyển cho 

các trường THCS. 
Đ/c Thuận 

4 
7h30’ sáng 

13/6/2019 
Họp hội đồng tuyển sinh Hội đồng tuyển sinh. 

5 13/6/2019 

Nhận bàn giao hồ sơ, dữ liệu và kiểm 

tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký dự 

tuyển. 

Đ/c Thức, đ/c Tuấn, đ/c 

Trọng, đ/c Quang, đ/c 

Vũ. 

6 14/6/2019 
Kiểm tra tra tính chính xác giữa dữ 

liệu và hồ sơ. 

Đ/c Thức, đ/c Tuấn, đ/c 

Trọng, đ/c Quang, đ/c 

Vũ. 

7 
Chiều ngày 

14/6/2019 

Chuyển dữ liệu sai cho các trường 

THCS. 
Đ/c Quang, đ/c Vũ 

8 18/6/2019 
Tiếp nhận dữ liệu từ các trường THCS 

đã điều chỉnh. 
Đ/c Quang, đ/c Vũ 

9 
8h00’ sáng 

19/6/2019 
Tiến hành xét tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh. 



10 05/7/2019 
Chuyển dữ liệu lên Sở GDĐT trong 

phần mềm tuyển sinh trực tuyến. 
Đ/c Quang, đ/c Vũ 

11 08/7/2019 
Nộp biên bản xét duyệt, tờ trình xin 

công nhận điểm chuẩn. 
Đ/c Lượng, đ/c Thuận 

 

2. Phân công nhiệm vụ: 

 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Trần Viết Lượng Chủ tịch hội đồng Điều hành chung. 

2 Nguyễn Hữu Quang Phó CTHĐ 

Chuẩn bị các biên bản giao nhận 

hồ sơ, biên bản xét duyệt, làm tờ 

trình đề nghị điểm chuẩn. Cùng 

đ/c Vũ tiếp nhận dữ liệu của các 

trường THCS và chuyển dữ liệu 

về Sở GDĐT. 

3 
Trần Đăng Thức và đ/c 

Nguyễn Anh Tuấn 
Thành viên 

Kiểm tra hồ sơ và dữ liệu trường 

THCS Nguyễn Du và THCS 

Ama Trang Lơng. 

4 
Đ/c Hồ Sỹ Trọng và 

đ/c Mai Văn Vũ  
Thành viên 

Kiểm tra hồ sơ và dữ liệu trường 

THCS Trần Phú, THCS Hà Huy 

Tập và các trường còn lại. 

5 Huỳnh Tấn Thuận  Thành viên 

- Đăng ký, mua hồ sơ đăng ký dự 

tuyển tại Sở GD&ĐT; 

- Bán hồ sơ đăng ký dự tuyển; 

- Lưu trữ hồ sơ và trả hồ sơ học 

sinh không trúng tuyển. 

6 Nguyễn Đức Vinh Thành viên 

Chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất 

phục vụ hoạt động của hội đồng 

tuyển sinh. 

       

Nơi nhận:         P. HIỆU TRƯỞNG 
 - Các thành viên trong HĐTS; 

 - Lưu VT. 


