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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH 

Số: 02/KHTS-NCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

                                    

                                 Lắk, ngày 28 tháng 7 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

TUYỂN SINH ĐỢT 2 LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022 - 2023 
    

Căn cứ các văn bản hướng dẫn chỉ đạo về công tác tuyển sinh vào lớp 10 

năm học 2022-2023. 

Căn cứ Quyết định 2873/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Lắk “Về việc phân tuyến tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn huyện 

Lắk năm học 2022-2023”; 

Căn cứ Quyết định số: 408/QĐ-SGDĐT, ngày 27/7/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Đắk Lắk “Về việc chuẩn y điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng 

tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập xét tuyển sinh 

năm học 2022-2023”;  

Công văn số:1140/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 27/7/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Đắk Lắk “Về việc tuyển bổ sung học sinh vào học lớp 10 THPT, 

năm học 2022-2023”; Thông báo số: 1153/TB-SGDĐT, ngày 28/7/2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk “Tuyển bổ sung vào lớp 10 các trường trung học 

phổ thông công lập tổ chức xét tuyển năm học 2022-2023”; 

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 

đợt 2 năm học 2022 - 2023 như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 36 học sinh. 

2. Địa bàn tuyển sinh 

Học sinh có hộ khẩu tại huyện Lắk; Ưu tiên cho học sinh thuộc địa bàn phân 

tuyến của nhà trường.  

Học sinh các xã vùng giáp ranh thuộc huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng, huyện Đăk 

Glong tỉnh Đăk Nông (nếu có)  

3. Đối tượng tuyển sinh 

Tất cả học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình phổ thông hoặc giáo dục 

thường xuyên, trong độ tuổi quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT 

và phổ thông có nhiều cấp học, đúng độ tuổi, có hồ sơ hợp lệ, nộp đúng thời gian 

quy định và thuộc địa bàn tuyển sinh có tổng điểm xét tuyển từ 24 điểm trở lên. 

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 02/8/2022 đến hết ngày 05/8/2022. 

- Đị điểm: Nhận hồ sơ trực tiếp tại văn phong Trường THPT Nguyễn Chí Thanh 

trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu. 
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5. Hồ sơ dự tuyển: Có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định như sau: 

a. Đơn xin đăng ký dự tuyển: (Do nhà trường phát) 

b. Bản sao giấy khai sinh. 

c. Bản phô tô công chứng bằng tốt nghiệp THCS chương trình phổ thông hoặc 

giáo dục thường xuyên đối với học sinh tốt nghiệp THCS trước năm 2022. Bản chính 

giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp THCS năm 2022. 

d. Bản chính Học bạ trung học cơ sở. 

e. Bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu hoặc xác nhận đăng ký tạm trú hợp pháp 

trên địa bàn do cơ quan công an cấp. 

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

g. 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm, ghi họ và tên, ngày sinh, học sinh trường và bỏ vào túi 

ni lông (kiểu ảnh chứng minh nhân dân nộp trục tiếp cho bộ phận tuyển sinh). 

6. Đăng ký tổ hợp môn học lựa chọn: 

- Số lớp 10: 05 lớp. 

- Số tổ hợp môn học lựa chọn: 3 tổ hợp. 

 + Tổ hợp 1: Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Sinh học, Công nghệ (sinh). 

 + Tổ hợp 2: Giáo dục kinh tế và pháp luật, Hóa học, Vật lí, Tin học. 

 + Tổ hợp 3: Địa lí, Hóa học, Sinh học, Tin học. 

 - Số học sinh tương ứng với mỗi tổ hợp/lớp: 45 em. 

7. Hình thức, phương thức tuyển sinh:  

 - Xét tuyển: 

  + Theo địa bàn phân tuyến. 

  + Theo điểm học bạ của 4 năm học THCS, lấy từ trên xuống. 

  + Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng theo 3 nhóm/lớp tổ hợp lựa chọn. 

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

a. Tuyển thẳng: Chỉ tuyển thẳng các học sinh thuộc tuyến tuyển sinh và có một 

trong các điều kiện sau: 

+ 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 Nghị định số 

57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 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 Măn, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ). 

+ 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 trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao, cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học. 
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b. Chế độ ưu tiên. 

- Ưu tiên xét tuyển trước cho các học sinh thuộc tuyến tuyển sinh của nhà trường. 

- Cộng điểm ưu tiên với các đối tượng theo khoản 2, Điều 7 của Văn bản hợp 

nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 quy định như sau: 

+ Nhóm đối tượng 1 cộng 2,0 điểm; 

+ Nhóm đối tượng 2 cộng 1,5 điểm; 

+ Nhóm đối tượng 3 cộng 1,0 điểm. 

- Đối với quy định người học đang sinh sống, học tập ở các vùng (xã, thôn) có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu tại địa bàn sinh sống không có 

trường THCS, học sinh phải học tập ở địa bàn khác thì vẫn hưởng chế độ ưu tiên. 

Xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Quyết định 

số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, được bổ sung, điều chỉnh 

theo Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Những học sinh có nhiều chế độ ưu tiên thì chỉ được hưởng một mức cộng điểm 

của diện ưu tiên cao nhất. 

9. Thời gian xét tuyển và công bố kết quả: 

- Nhận hồ sơ từ ngày 02/8/2022 đến hết ngày 05/8/2022. 

- Ngày 8/8/2022 hoàn thành hồ sơ và tiến hành xét tuyển. 

- Ngày 09/8/2022 nộp hồ sơ xét tuyển đợt 2 vào lớp 10 năm học 2022-2023 về 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Ngày 15/8/2022: Công bố kết quả xét tuyển (dự kiến) 

Trong quá trình đăng ký xét tuyển, có gì vướng mắc xin liên hệ trực tiếp với Ban tuyển 

sinh nhà trường (T.Phước_Hiệu trưởng ĐT-0966.83.7879; T.Thành_PHT phụ trách tuyển 

sinh ĐT-0979.985.968; T.Định_PHT phụ trách tuyển sinh ĐT-0934.922.246; C.Loan_Văn 

thư phụ trách kiểm tra hồ sơ, ĐT-0387.699.294). 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT;   (b/c) 

- UBND Huyện; (b/c) 

- Phòng GD&ĐT Huyện; (Phối hợp) 

- Trường THCS và DTNTr Huyện; (Phối hợp) 

- Lưu VT. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Hữu Phước 
 


