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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                      Số    /KHTS-PĐP                                                 

                        Krông Pắc, ngày 03 tháng 5 năm 2021                                                
   

KẾ HOẠCH 
TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

NĂM HỌC 2021 - 2022 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 10625/KH-UBND, ngày 26/11/2020 của UBND Tỉnh 

Đăk Lăk về kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2021-2022; 

Căn cứ Quyết định số 129 QĐ-S  ĐT n    22/3/2021 củ  Sở    o dục v  Đ o 

tạo Đăk Lăk về việc giao kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 – 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1833 QĐ-UBND, ngày 28/4/2021 của UBND huyện Krông 

Păc Quyết định về việc phân tuyến tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022. 

Trường THPT Ph n Đình Phùn  xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm 

học 2021 – 2022 như s u: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TUYỂN SINH 

1. Mục đích 

Đ p ứng nhu cầu học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

củ  nh  trường. 

Thực hiện phân luồn  đ o tạo sau khi học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện đún  qu  chế, qu  định tuyển sinh của Bộ   &ĐT, Sở   &ĐT Đắk 

Lắk; kết quả tuyển sinh phải bảo đảm chính xác, công bằng và khách quan. 

Tạo đ ều kiện thuận lợi nhất cho n ười học và được sự đồng thuận cao của cha 

mẹ học sinh và toàn xã hội. 

II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:  

Tổng số 440 học sinh (Theo Quyết định số 129 QĐ-S  ĐT n    22/3/2021 củ  

Sở    o dục v  Đ o tạo Đăk Lăk về việc giao kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 

học 2021 – 2022). 

2. Địa bàn tuyển sinh 

Học sinh có hộ khẩu tại các xã Ea Kly, Vụ Bổn hoặc học sinh đã tốt nghiệp 

THCS c c trường THCS 719, Ea Kly, Vụ Bổn, Ngô Mây, Nguyễn Thị Minh Khai 

huyện Krôn  Păc.  

3. Đối tượng tuyển sinh  

Tất cả học s nh đã tốt nghiệp THCS chươn  trình phổ thông hoặc giáo dục 

thườn  xu ên còn tron  độ tuổ  qu  định tạ  Đ ều lệ trườn  THCS, trường THPT và 

trường phổ thông có nhiều cấp học. 
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4. Hồ sơ tuyển sinh 

Hồ sơ tu ển sinh bao gồm: 

4.1. Mẫu hồ sơ đăn  kí dự tuyển: Do Sở   &ĐT phát hành (có bán tại các 

trường THCS thuộc địa bàn tuyển sinh và tạ  Trườn  THPT Ph n Đình Phùn ); 

4.2. Bản sao giấy khai sinh; 

4.3. Bản phô tô công chứng bằng tốt nghiệp THCS hoặc bản chính giấy chứng 

nhận tốt nghiệp tạm thờ  chươn  trình phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp 

THCS tron  năm dự tuyển; 

4.4. Bản chính Học bạ THCS; 

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

trú nhưn  tốt nghiệp THCS thuộc địa bàn tuyển sinh thì nộp bản photo công chứng sổ 

đăn  kí tạm trú hợp ph p trên đị  b n do cơ qu n Côn   n cấp; 

4.6. Giấy xác nhận chế độ ưu t ên do cơ qu n có thẩm quyền cấp (nếu có); 

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

 5. Phương thức tuyển sinh 

Thực hiện tổ chức xét tuyển s nh theo qu  định. 

6. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên 

6.1. Tuyển thẳng 

- Gồm c c đố  tượng: 

+ Học s nh trường phổ thông dân tộc nộ  trú đã tốt nghiệp THCS;  

+ Học s nh l  n ười dân tộc rất ít n ười (thực hiện theo Nghị định số 

57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ qu  định chính s ch ưu t ên 

tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất 

ít n ười; 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, Tà Phẻn, La Hủ);  

+ Học sinh khuyết tật (có giấy chứng nhận khuyết tật theo Đ ều 19 của Luật 

N ười khuyết tật);  

+ Học s nh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hó ; văn nghệ, thể dục thể 

thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.  

6.2. Chế độ ưu t ên  

Thực hiện việc cộn  thêm đ ểm ưu t ên cho từng loạ  đố  tượn  qu  định tại 

Khoản 2, Đ ều 7 của Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT n    03/5/2019 được quy 

định như s u: Nhóm đố  tượng 1 cộng 2,0 đ ểm; Nhóm đố  tượng 2 cộng 1,5 đ ểm; 

Nhóm đố  tượng 3 cộng 1,0 đ ểm. 

Những học sinh có nhiều chế độ ưu t ên kh c nh u thì chỉ được hưởng một mức 

cộn  đ ểm của loạ  ưu t ên c o nhất. 

Đối vớ  qu  định n ười học đ n  sinh sống, học tập ở các vùng (xã, thôn) có đ ều 

kiện kinh tế - xã hộ  đặc biệt khó khăn, nếu tạ  đị  b n khôn  có trường THCS, học sinh 

phải học tập ở địa bàn khác thì vẫn hưởng chế độ ưu t ên. Xã, thôn có đ ều kiện kinh tế-

xã hộ  đặc biệt khó khăn thực hiện theo Quyết định số 582 QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của 
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Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt d nh s ch thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực 

III, II, I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền nú       đoạn 2016- 2020 và Quyết định số 

103 QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung, 

đ ều chỉnh v  đổi tên d nh s ch thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực III, II, I thuộc vùng 

dân tộc thiểu số và miền nú       đoạn 2016- 2020.  

7. Chế độ tuyển sinh đối với học sinh dân tộc thiểu số tại chỗ 

Nh  trườn  căn cứ vào số lượn  đăn  kí, đ ểm xét tuyển của các dân tộc Ê Đê, 

Mơ Nôn , J  R   để trình Sở   &ĐT phê du ệt đ ểm chuẩn và số lượng học sinh trúng 

tuyển phù hợp vớ  đ ểm chuẩn và và số lượng học sinh trúng tuyển chung của nhà 

trường. 

8. Cách tính điểm tuyển sinh  

- Đ ểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗ  năm học của học sinh THCS 

được tính như s u: 

+ Hạnh kiểm tốt, học lực giỏ : 10 đ ểm. 

+ Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực kh : 9 đ ểm. 

+ Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 đ ểm. 

+ Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trun  bình: 7 đ ểm. 

+ Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực kh : 6 đ ểm. 

+ C c trường hợp còn lạ : 5 đ ểm. 

- Đ ểm xét tuyển là tổng đ ểm các loạ  đ ểm sau: 

+ Tổng số đ ểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập củ  4 năm học ở THCS; 

+ Đ ểm cộn  thêm cho đố  tượn  ưu t ên. 

9. Nguyên tắc xét tuyển sinh 

Xét theo đ ểm xét tuyển sinh từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ t êu. Trường hợp 

xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có đ ểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét 

chọn thí sinh theo thứ tự ưu t ên s u: Có đ ểm trung bình các môn cả năm học lớp 9 cao 

hơn; có tổng đ ểm trung bình của môn Toán, môn Ngữ văn và môn Tiếng anh cả năm ở 

lớp 9 c o hơn. Nếu vẫn còn trường hợp bằn  đ ểm nhau thì Hộ  đồng tuyển sinh nhà 

trường thảo luận để thống nhất quyết định. 

10. Lịch làm việc của Hội đồng tuyển sinh 

- Từ ngày 03/5/2021 (thứ hai): Thông báo kế hoạch tuyển sinh. 

- Từ ngày 03/5 – 07/5/2021 (thứ hai đến thứ sáu): Nhận hồ sơ tại Sở   &ĐT 

Đắk Lắk. 

- Từ ngày 10/5 (thứ hai) đến 14/5/2021 (thứ sáu): Bắt đầu bán hồ sơ dự tuyển tại 

các trường THCS thuộc địa bàn tuyển sinh. Phối hợp vớ  c c trường THCS hướng dẫn 

học sinh làm hồ sơ dự tuyển. 

- Từ ngày 15/5/2021 (thứ bảy) đến ngày 27/5/2021 (thứ năm): C c trường THCS 

cho học sinh làm hồ sơ đăn  ký xét tu ển, nhập dữ liệu vào phần mềm tuyển sinh trực 

tuyến. Niêm yết danh sách để học sinh kiểm dò. 
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- Từ ngày 28/5 (thứ sáu) đến ngày 15/7/2021 (thứ năm): Nhận bàn giao hồ sơ xét 

tuyển và dữ liệu tuyển sinh từ c c trường THCS tạ  trường THPT PHAN ĐÌNH 

PHÙNG. Lịch tiếp nhận hồ sơ như sau: (Buổi sáng từ 7h30’, buổi chiều từ 13h30’) 

Thứ Ngày Buổi sáng  Buổi chiều 
Ghi 

chú 

2 28/5/2021 Trường THCS Ngô Mây Trường THCS Ea Kly  

3 29/5/2021 Trường THCS Vụ Bổn 
Trường THCS  

Nguyễn Thị Minh Khai 
 

4 31/5/2021 Trường THCS 719 Trường THCS 719  

5 01/6/2021 
Trường THCS  

Nguyễn Thị Minh Khai 
Nhận hồ sơ bổ sung  

6 
02/6/2021 – 

11/6/2021 
Nhận hồ sơ bổ sung  

- Ngày 18/6/2021 (thứ sáu) in kết quả danh sách học sinh xét tuyển sinh có đầ  đủ 

dữ liệu và niêm yết côn  kh  , hướng dẫn học sinh kiểm tra các dữ liệu. Học s nh đến 

xem kiểm dò đối chiếu thông tin nếu phát hiện sai sót thì báo lại Ban tuyển s nh để được 

đ ều chỉnh. 

- 12/7/2021 (thứ hai) gửi Biên bản xét duyệt, tờ trình đề nghị đ ểm chuẩn và số 

lượng học sinh trúng tuyển, danh sách v  đĩ  dữ liệu học sinh túng tuyển về Sở   &ĐT. 

- Dự kiến ngày 15-20/8/2021, Ban tuyển sinh trả hồ sơ những thí sinh không 

trúng tuyển tại Trườn  THPT Ph n Đình Phùn . 

- Học sinh trúng tuyển tập trung về trường ngày 20/8/2021 để làm thủ tục nhập 

học. 

Trên đâ  l  kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 của Trường 

THPT PHAN ĐÌNH PHÙN .  

Mọi vướng mắc xin liên hệ về Hộ  đồng tuyển sinh vào 10 củ  trường theo địa 

chỉ: Trườn  THPT PHAN ĐÌNH PHÙN  – Xã Ea Kly, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 

hoặc theo các số đ ện thoại: 02623607896, 0903520357, 0986676644, 0906581789. 

 Rất mong Lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Krông Pắc, Ban Giám hiệu của các 

trường THCS trên địa bàn tuyển sinh phổ biến kế hoạch n   đến toàn thể học sinh và 

phụ huynh được biết để công tác tuyển sinh củ  trường chúng tôi đạt kết quả tốt nhất.  

                                                                                                                                                                  

 Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG 

 - Sở GD&ĐT Đăk Lăk (báo cáo);                                                          

- Phòng GD&ĐT huyện Krông Păc (phối hợp); 

- Các trường THCS trên địa bàn tuyển sinh (phối hợp); 

- Niêm yết bảng tin;  

- Đăng trên Website trường; 

- Lưu VT.                              

                                                                                                     Nguyễn Đình Dũng 


