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SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ 

N'TRANG LƠNG 

Độc lập  - Tự do -  Hạnh phúc 

Số:  64   /KHTS-DTNT Gia Nghĩa, ngày  15  tháng 5  năm 2018 

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10  

NĂM HỌC 2018 – 2019 

 

 Căn cứ thông tư 01/2016/ TT-BGD ĐT ngày 15 /01/2016 của bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo banh hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông 

dân tộc nội trú; 

Căn cứ công văn số 730/SGDĐT-GDTrH ngày 02/5/2018 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Đăk Nông về việc hướng dẫn tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ 

thông năm học 2018-2019;  

Căn cứ quyết định số 224/QĐ/SGDĐT, ngày 23/4/2018 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Đăk Nông ban hành quy định về nội dung thực hiện các phương thức tuyển 

sinh, chế độ ưu tiên đối với tuyển sinh trung học phổ thông trên đại bàn tỉnh Đăk 

Nông; 

Trường THPT dân tộc nội trú N’Trang Lơng xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào 

lớp 10 năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau: 

1. Hình thức, thời gian và chỉ tiêu tuyển sinh 

- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển kết hợp với xét tuyển 

- Môn thi: Toán học, Ngữ văn. 

- Hình thức thi: Tự luận, thời gian làm bài 120 phút 

- Thời gian thi tuyển: 09/7/2018  

- Chỉ tiêu về số lượng tuyển sinh: 150 học sinh. 

2. Đối tƣợng tuyển sinh: 

Thanh thiếu niên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trên địa bàn 

tỉnh Đăk Nông nằm trong độ tuổi quy định. 

Thanh thiếu niên là người dân tộc kinh có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên 

(tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng kính tế - xã hội đặc biệt khó khăn (vùng 3) nằm 

trong độ tuổi quy định 

3. Hồ sơ tuyển sinh: 
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a) Đơn xin dự tuyển 

Đối với người đã tốt nghiệp THCS từ năm học trước, phải có xác nhận của ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý 

vào đơn xin dự tuyển về người tự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hay 

bị hạn chế quyền công dân; 

b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

c) Bằng tốt nghiệpTHCS hoặc bằng tốt nghiệp bổ túc THCS hoặc giấy chứng 

nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục cấp (bản phô tô). 

d) Học bạ THCS(bản phô tô). 

đ) Giấy xác nhận thuộc đối tượng hưởng chính sách ưu tiên ( nếu có) do cơ 

quan có thẩm quyền cấp (bản phô tô). 

e) Sổ hộ khẩu (Bản phô tô) 

g) Hai (02) ảnh cỡ 4cm x 6cm 

h) Hai phong bì dán tem và địa chỉ liên lạc 

f) Điều kiện dự tuyển: trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ, ( tuổi từ 15 

đến 18 tuổi đối với học sinh dân tộc thiểu số; 15 đến 17 tuổi với học sinh dân tộc kinh. 

nếu 14 tuổi thì xếp loại cuối năm lớp 9 phải từ học sinh tiên tiến trở lên). 

4. Chính sách ƣu tiên, khuyến khích: 

a) Chính sách ưu tiên: 

- Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng: con liệt sỹ; con thương binh, 

bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên; con những người được hưởng chế 

độ như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên. Con của 

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Con của người hoạt động 

cách mạng trước ngày 01/01/1945; Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 

01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng tam năm 1945. 

- Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng: con anh hùng lực lượng vũ trang; 

con anh hùng lao động, con Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh, bệnh binh 

và con những người được hưởng chế độ như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mát sức 

lao động từ 81% trở xuống. 
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- Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng: Người dân tộc thiểu số; người có 

cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập tại các vùng 

có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 

b) Chính sách khuyến khích: Chỉ cộng điểm khuyến khích đối với học sinh 

được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 

ở cấp trung học cơ sở, cụ thể như sau: 

- Loại giỏi: Cộng 1,5 điểm 

- Loại khá: Cộng 1,0 điểm 

- Loại trung bình: Cộng 0,5 điểm 

c) Điểm cộng tối đa cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến 

khích tối đa không quá 3,0 điểm. 

5. Địa bàn tuyển sinh, địa điểm thi: 

- Nhà trường tổ chức tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh, nhận hồ sơ và tổ chức  

thi tuyển kết hợp với xét tuyển cho các học sinh thuộc thị xã Gia Nghĩa và học sinh 

các huyện có nguyện vọng đăng ký trực tiếp tại trường.  

- Đối với học sinh dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trên đại bàn thị xã Gia 

Nghĩa tuyển sinh theo chỉ tiêu được giao cho thị xã Gia Nghĩa (theo cơ cấu dân tộc); 

Đối với học sinh dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại các huyện có trường 

PTDTNT có cấp THPT, tuyển sinh cạnh tranh theo chỉ tiêu toàn tỉnh (theo cơ cấu dân 

tộc); Đối với học sinh dân tộc kinh có hộ khẩu thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế 

– xã hội đặc biệt khó khăn (vùng 3), tuyển sinh cạnh tranh theo chi tiêu dân tộc kinh 

toàn tỉnh. 

- Địa điểm thi tuyển đầu vào: Trường THPT dân tộc nội trú N’Trang Lơng tỉnh 

Đắk Nông. 

6. Hội đồng tuyển sinh 

a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập hội đồng tuyển 

sinh. 

b) Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng: 

- Thành phần: Chủ tịch là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng, phó chủ tịch là phó 

hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên. Thành viên hội đồng tuyển sinh được lựa chọn 
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trong số cán bộ quản lý giáo viên có kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức tốt và tinh 

thần trách nhiệm cao. 

- Nhiệm vụ, quyền hạn: 

+ Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người học; 

+ Căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, phương án tuyển sinh để tiến 

hành xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Nếu nhiều người học có 

điểm bằng nhau thì lấy tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có 

tính điểm trung bình để xếp cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau 

thì phân biệt bằng điểm tổng trung bình của môn Toán và môn Ngữ văn của năm học 

lớp 9. Lập biên bản xét tuyển và danh sách người học được đề nghị tuyển sinh; biên 

bản xét tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký của tất cả các thành viên, danh sách người học 

được đề nghị tuyển phải có họ tên, chữ ký của chủ tịch hội đồng 

+ Được sử dụng con dấu của nhà trường vào tất cả các văn bản của hội đồng. 

+ Đề nghị khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; đề 

nghị xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tổ chức vi phạm quy định, quy chế tuyển sinh. 

7. Thời gian thu hồ sơ: 

- Phát hành hồ sơ: Từ ngày 20/5/2018 đến 15/6/2018 

- Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày 24/5/2018 đến ngày 18/6/2018. 

Nơi nhận:  

- Sở GD&ĐT; 

- Các phòng GD&ĐT huyện, thị xã; 

- Các trường THCS trên địa bàn tỉnh; 

- CA thị xã gia nghĩa; 

- Lưu VP. 


