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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG 

TRƯỜNG PT DTNT  
THCS VÀ THPT HUYỆN TUY ĐỨC 

 
Số:  05  /TB-PT DTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 
  

Tuy Đức, ngày 21 tháng 5 năm 2018 
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 VÀ LỚP 10 
TRƯỜNG PT DTNT THCS VÀ THPT HUYỆN TUY ĐỨC, NĂM HỌC 2018 - 2019 

 

Kính gửi:  - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Đức; 

- UBND các xã trên địa bàn huyện Tuy Đức; 

      - Các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Tuy Đức. 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT 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 Quyết định số 234/QĐ-SGDĐT ngày 23/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk 

Nông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm 2018 (năm học 2018-2019); 

Căn cứ Công văn 730/SGDĐT-GDTrH ngày 02/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk 

Nông về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh THCS, THPT năm học 2018-2019; 

Trường PT DTNT THCS và THPT huyện Tuy Đức thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 và 

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

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh 

Chỉ tiêu học sinh năm học 2018-2019: 60 học sinh, trong đó: 

- Lớp 6: 30 học sinh. 

- Lớp 10: 30 học sinh. 

2. Đối tượng tuyển sinh 

- Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm 

trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) trên địa bàn huyện Tuy Đức. 

- Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số (không thuộc đối tượng quy định trên) nếu 

được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thì cũng thuộc 

diện tuyển sinh vào trường PT DTNT. 

- Người Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển 

sinh) tại huyện Tuy Đức (không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu được giao). 
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3. Điều kiện dự tuyển 

- Đã hoàn thành chương trình cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở. 

 - Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2007). Tuổi của học sinh vào học 

lớp 10 là 15 tuổi (sinh năm 2003). 

+ Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học 

ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào 

tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.  

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với 

tuổi quy định.  

- Người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù, trong thời gian cải tạo 

không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật. 

- Có đầy đủ hồ sơ dự tuyển hợp lệ theo quy định và nộp hồ sơ dự tuyển đúng thời gian. 

4. Phương thức tuyển sinh 

4.1. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển. 

- Tuyển sinh vào lớp 6: thực hiện phương thức xét tuyển dựa trên Quyết định 709/QĐ-UBND 

ngày 17/5/2018 của UBND huyện Tuy Đức về phân bổ chỉ tiêu cho các xã (xã, phường, thị trấn), cụ 

thể: 

Xã Đăk Ngo : 08 chỉ tiêu Xã Quảng Tân: 04 chỉ tiêu Xã Đăk Buk So: 04 chỉ tiêu 

Xã Đăk R’Tih : 06 chỉ tiêu Xã Quảng Trực: 05 chỉ tiêu Xã Quảng Tâm: 03 chỉ tiêu 

- Tuyển sinh vào lớp 10: thực hiện phương thức xét tuyển trên toàn địa bàn huyện Tuy Đức 

theo Điều 18, Điều 19, Điều 20 chương IV của thông tư số 01. 

4.2. Điểm xét tuyển: thực hiện theo Quyết định số 224/QĐ-SGDĐT ngày 23/4/2018 của Giám 

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông (dựa vào kết quả rèn luyện và học tập, cộng điểm ưu tiên, 

khuyến khích). 

4.3. Tuyển thẳng vào trường đối với các đối tượng sau: 

- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; 

- Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng theo quy định 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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5. Hồ sơ dự tuyển 

5.1. Hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 

- Đơn xin vào học trường PT DTNT (theo mẫu và có xác nhận của UBND địa phương). 

- Lý lịch cá nhân (theo mẫu và có xác nhận của UBND địa phương). 

- Giấy khai sinh (bản sao giấy khai sinh hoặc bản phô tô được công chứng). 

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học (bản chính hoặc bản phô tô được 

công chứng). 

- Học bạ cấp Tiểu học (bản chính). 

- Giấy khám sức khỏe của trung tâm y tế huyện cấp (xác nhận đảm bảo sức khỏe để 

học tập tập trung và ăn, ở, sinh hoạt tại khu nội trú lâu dài).  

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có). 

- Bản sao Sổ hộ khẩu (là bản phô tô Sổ hộ khẩu được công chứng, hoặc bản phô tô kèm theo 

bản chính để đối chiếu). 

- Bốn (04) ảnh 3cm x 4cm (ảnh chụp kiểu chân dung). 

5.2. Hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 

- Hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 (theo mẫu quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, hồ sơ 

được phát hành tại trường PT DTNT THCS và THPT huyện Tuy Đức). 

- Đơn xin vào học trường PT DTNT (theo mẫu và có xác nhận của UBND địa phương). 

- Lý lịch cá nhân (theo mẫu và có xác nhận của UBND địa phương). 

- Giấy khai sinh (bản sao giấy khai sinh hoặc bản phô tô được công chứng). 

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (bản chính 

hoặc bản phô tô được công chứng). 

- Học bạ cấp Trung học cơ sở (bản chính). 

- Giấy khám sức khỏe của trung tâm y tế huyện cấp (xác nhận đảm bảo sức khỏe để 

học tập tập trung và ăn, ở, sinh hoạt tại khu nội trú lâu dài).  

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có). 

- Bản sao Sổ hộ khẩu (là bản phô tô Sổ hộ khẩu được công chứng, hoặc bản phô tô kèm theo 

bản chính để đối chiếu). 
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- Bốn (04) ảnh 3cm x 4cm (ảnh chụp kiểu chân dung). 

 6. Chế độ đối với học sinh khi trúng tuyển vào trường 

 - Học sinh được miễn đóng học phí. 

 - Được bố trí học tập 2 buổi/ngày không đóng tiền (sáng học chính khóa, chiều học phụ đạo 

và các hoạt động khác). 

 - Được bố trí chỗ ở ký túc xá và các đồ dùng cá nhân (quần áo, chăn, chiếu…). 

 - Được cấp sách giáo khoa, vở viết, cấp tiền tàu xe, học phẩm… 

 - Được phục vụ ăn, uống, sinh hoạt tập thể tại trường. 

 - Ngoài ra học sinh còn được một số chế độ ưu đãi khen thưởng trong quá trình học tập tại 

trường (Học sinh xuất sắc 800.000 đồng/năm, Học sinh Giỏi toàn diện 600.000 đồng/năm; Học sinh 

tiên tiến 400.000 đồng/năm). 

 - Học sinh được nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe; 

 7. Thời gian phát hành và thu hồ sơ 

 - Phát hành hồ sơ:  từ ngày 04/6/2018 đến hết ngày 08/6/2018. 

 - Thu hồ sơ:  từ ngày 18/6/2018 đến hết ngày 23/7/2018. 

 Lưu ý:  

 + Ngày 23/7/2018 là hạn chót thu nhận hồ sơ dự tuyển. 

 + Thời gian thu nhận hồ sơ: trong thời gian hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

 - Địa điểm phát hành và thu hồ sơ: tại Văn phòng trường PT DTNT THCS và THPT huyện 

Tuy Đức, thôn 2, xã Đăk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông. 

 - Hội đồng tuyển sinh của trường PT DTNT THCS và THPT huyện Tuy Đức do Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập. 

 8. Thời gian xét duyệt, thông báo kết quả 

 - Thời gian: ngày 24/7/2018. 

 - Địa điểm: tại trường PT DTNT THCS và THPT huyện Tuy Đức. 

- Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

+ Trang Wedsite: http://ptdtnttuyduc.daknong.edu.vn 

 + Điện thoại: 0966.561.539 hoặc 01279.621.621 (gặp cô Nguyệt) 
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 Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2018-2019 của trường PT 

DTNT THCS và THPT huyện Tuy Đức. Nhà trường kính mong Quý cơ quan, đơn vị thông tin, thông 

báo đến cha mẹ học sinh trên địa bàn và học sinh đang học tại trường được biết và nộp hồ sơ dự 

tuyển đúng quy định. 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT(Phòng GDTrH b/c); 
- Huyện ủy, UBND huyện Tuy Đức (b/c); 
- Phòng GD&ĐT huyện Tuy Đức (ph/h); 
- Đài PT&TH huyện Tuy Đức (ph/h); 
- UBND các xã trên địa bàn huyện Tuy Đức (ph/h); 
- Các trường TH, THCS trên địa bàn Tuy Đức (ph/h); 
- Lưu: VT.     

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 


