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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG 
TRƯỜNG PTDTNT THCS VÀ THPT 

HUYỆN CƯ JÚT 
Số: 36 / TB - DTNT 

V/v Thông báo tuyển sinh Trung học  
cơ sở và Trung học phổ thông  

năm học 2018 - 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Cư Jút, ngày 08 tháng 5 năm 2018 

 
Kính gửi:  - Sở Giáo dục và Đào tạo; 
  - Huyện ủy huyện Cư Jút; 
  - UBND huyện Cư Jút; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Jút; 
- Ủy ban nhân dân các xã,thị trấn; 
- Các trường THCS và trường Tiểu học trên địa bàn huyện Cư Jút; 

    
 Căn cứ 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 và Thông tư số 
05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
  Căn cứ thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông 
có nhiều cấp học; Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú; 
 Căn cứ quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 16/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk 
Nông về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 
2018-2019 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; 
 Căn cứ công văn số 730/ SGDĐT-GDTrH ngày 02/5/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo về việc Hướng dẫn tuyển sinh THCS và THPT năm học 2018-2019; 
 Căn cứ quyết định số 234/QĐ-SGDĐT ngày 23/4/2018 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch 
phát triển giáo dục năm học 2017-2018 (Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 và lớp 10) cho trường Phổ 
thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông; 
  Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Cư Jút, thông báo tới Quý cấp 
về chỉ tiêu, phương thức và thời gian tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông (lớp 
6 và lớp 10) năm học 2017-2018 cụ thể như sau: 
 1. Chỉ tiêu và hình thức tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2018-2019:  
 - Chỉ tiêu tuyển sinh: 60 em. Trong đó:  Lớp 6: 30 em; Lớp 10: 30 em 
 - Hình thức tuyển sinh: Thực hiện theo phương thức xét tuyển; 
 2. Thời gian bán hồ sơ và thu hồ sơ, xem kết quả tuyển sinh:  

 - Thời gian bán hồ sơ: Từ 28/5/2018 đến hết ngày 30/5/2018 (Từ Thứ 2 đến thứ 4) 
 - Thời gian thu hồ sơ: Từ 04/6/2018 đến hết ngày 08/6/2018 (Từ Thứ 2 đến thứ 6) 
- Xem danh sách dự kiến trúng tuyển và rút hồ sơ đối với các em không trúng tuyển vào 
lúc 08h00 ngày 11/6/2018 để nộp kịp nộp hồ sơ vào các trường THPT trong huyện. 
- Địa điểm: Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Cư Jút. Địa chỉ: Buôn U2, thị 
trấn Eatling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông. 
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 3. Hồ sơ dự tuyển: 
  1. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (Bản sao hoặc bản gốc công chứng); 
  2. Học bạ cấp tiểu học (Đối với các em tuyển vào cấp THCS) và học bạ cấp THCS 
(Đối với các em tuyển vào THPT) – Nhà trường thu học bạ bản gốc. 
  3. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc 
bản sao bằng tốt nghiệp THCS (Đối với các em dự tuyển vào cấp THPT) 
 4. Sổ hộ khẩu (Bản sao có chứng thực);  
 5. Giấy khám sức khoẻ do Bệnh viện cấp huyện trở lên cấp (Để xác nhận đảm 
bảo sức khỏe học tập tập trung và ở tập thể ở nội trú lâu dài) 
 6. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp 
(Đối với học sinh tuyển vào lớp 6 thì photo các giấy khen và giấy chứng nhận học 
sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 5) 
 7. Đơn xin học tại trường PTDTNT THCS và THPT huyện Cư Jút có xác nhận 
của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (Có mẫu chung của nhà trường); 

8. Lý lịch cá nhân do Ủy ban nhân dân xã (thị trấn) xác nhận; 
9. 03 ảnh thẻ 3cmx4cm (chụp kiểu chân dung và mới chụp) 

 * Lưu ý:  Tất cả giấy tờ trên được cho vào túi hồ sơ (Theo mẫu chung của Sở Giáo 
dục và Đào tạo) và ghi đầy đủ các thông tin trên bìa hồ sơ. 

4. Đối tượng tuyển sinh (Trích điều 16: Thông tư 01/2016/TT- BGDĐT) 
 1. 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 thời điểm tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội 
đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành. 

 2. Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số (không thuộc đối tượng điều 1), nếu 
được  UBND cấp tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thì cũng thuộc 
diện tuyển sinh vào học trường PTDTNT.  
 3. Trường PTDTNT được phép tuyển sinh không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu được 
tuyển mới hằng năm là con em  người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 
03 năm trở lên (tính từ ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt 
khó khăn theo quy định hiện hành. 

 5. Quy định về tuổi tuyển sinh (Trích điều 37- Thông tư số:12/2011/BGDĐT ngày 
28/3/2011về điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông) 
  - Tuổi của học sinh tuyển sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (Sinh năm 2007). Tuổi của 
học sinh tuyển 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 tối đa 
không quá 3 tuổi so với tuổi quy định.  
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  6. Chế độ ưu tiên đối với học sinh dân tộc nội trú: 
(Thực hiện Theo thông tư 109/TTLT/BTC – BGDĐT ngày 29/5/2009 Thông tư 

liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục) 
 - Học sinh được miễn học phí; 
    - Học sinh được ăn, ở nội trú tại trường (Hiện trường có 12 phòng ở nội trú cấp THPT 
và 14 phòng ở nội trú cấp THCS đủ phục vụ cho học sinh ăn, ở, sinh hoạt tại trường) 
    - Học sinh được cấp sách vở, áo quần và một số tư trang cần thiết khi nhập học; 
    - Học sinh được học hai buổi/ngày không phải đóng tiền (Sáng học chính khóa và 
chiều học phụ đạo, ôn thi học sinh giỏi, ôn thi THPT Quốc Gia….). 
    - 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) 
 7. Cách cộng điểm xét tuyển:  
 - Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm 
 - Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm 
 - Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điểm 
 - Hạnh kiểm TB, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực TB: 7 điểm 
 - Hạnh kiểm khá, học lực TB hoặc hạnh kiểm TB, học lực khá: 6 điểm 
 - Các trường hợp còn lại: 5 điểm 
 - Điểm cộng thêm cho các đối tượng được hưởng ưu tiên tối đã không quá 1,5 điểm. 
 Tổng điểm xét tuyển: Được tính cho cả cấp học và các thành tích khen thưởng năm 
cuối cấp, các chế độ ưu tiên (nếu có). Nếu có nhiều học sinh bằng điểm thì căn cứ điểm 
trung bình lớp 9 để xếp vị thứ từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng nhau thì 
phân biệt bằng tổng điểm trung bình cả năm của môn Toán và Ngữ văn của năm lớp 9. 
 Phương thức xét tuyển: Đối với cấp THCS chỉ tiêu được phân bố đều cho các xã (thị 
trấn); Cấp THPT thực xét tuyển theo Thông tư số 01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Rất mong Quý cấp Lãnh đạo các đơn vị phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thông báo 
đến quý cha mẹ học sinh trên địa bàn và học sinh đang học tại trường về thông tin tuyển 
sinh lớp 6 và lớp 10 tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học 
phổ thông huyện Cư Jút năm học 2018-2019. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Thầy Vương Xuân Trung, Hiệu trưởng - Số điện thoại: 
02613.601.579 hoặc 094.225.78.79. 

Xin chân thành cảm ơn! 
Nơi nhận: 
- Sở GD & ĐT (để báo cáo); 

- Huyện ủy Cư Jút (để báo cáo); 
- UBND huyện Cư Jút (để báo cáo); 

- Như trên (để phối hợp); 
- Lưu: VT, Hồ sơ TS./. 

HIỆU TRƯỞNG 
(Đã kí) 

 
Vương Xuân Trung 

 
 

 


