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  Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 PTDTNT năm
học 2022 - 2023 như sau:

I. Những quy định chung

1. Căn cứ tuyển sinh

- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và

trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo

dục và Đào tạo về Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và

trung học phổ thông;

- Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ

thông dân tộc nội trú; 

- Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

(gọi tắt là Quyết định 861) về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu
vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn
2021 - 2025.

- Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc (gọi
tắt là Quyết định 612) về việc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

- Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 ngày 11/2/2020 của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh
Lào Cai; nghị quyết 767/NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019 của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội về việc thành lập Thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc Thị xã Sa Pa,
tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai
về việc phê duyệt phương án xét công nhận tốt nghiệp THCS va tuyển sinh lớp
10 THPT trên địa bàn tỉnh Lào Cai - năm 2022.

- Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Ủy ban Nhân dân

tỉnh Lào Cai (gọi tắt là Quyết định 858) về việc ban hành quy định tuyển sinh
vào các trường phổ thông dân tộc nội trú;
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- Văn bản số 1540/UBND-VX ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai
về việc tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 trường phổ thông dân tộc nội trú năm học
2022 - 2023.

- Văn bản số 1724/UBND-VX ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về

việc thống nhất nguyên tắc tuyển thẳng trong phương án tuyển sinh vào lớp 10
THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

- Thông báo số 03/TB-SGD&ĐT ngày 21/01/2022 của Sở Giáo dục và

Đào tạo về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm
học 2022 - 2023.

2. Yêu cầu

- Tuyển sinh đủ số lượng theo chỉ tiêu được giao, đảm bảo đúng đối
tượng, tiêu chuẩn và cơ cấu trong diện ưu tiên.

- Nâng cao chất lượng nguồn tuyển sinh để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất
lượng, hiệu quả giáo dục của các trường PTDTNT trong giai đoạn hiện nay.

- Thực hiện tuyển sinh đúng quy định, đúng quy trình, đảm bảo công khai,
dân chủ, công bằng, khoa học và đúng thời gian quy định. 

- Chú trọng tuyên truyền, vận động học sinh học tiếp lên THPT phù hợp
nguyện vọng, điều kiện và hoàn cảnh sống.

3. Đối tượng, địa bàn

Thực hiện theo Điều 2 của Quyết định 858, cụ thể như sau:

- Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số định cư lâu dài tại vùng

khó khăn thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai (bản thân và gia đình có hộ khẩu thường trú
và định cư từ 36 tháng trở lên, tính đến ngày 15 tháng 8 hàng năm tại các đơn vị

hành chính thuộc vùng khó khăn theo các quy định hiện hành).

- Tuyển sinh không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu được tuyển hàng năm là
con em dân tộc Kinh định cư lâu dài ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai (bản thân và gia đình có hộ khẩu thường trú
và định cư từ 36 tháng trở lên, tính đến ngày 15 tháng 8 hàng năm ở vùng có

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

Lưu ý:

- Trường THPT DTNT tỉnh tuyển sinh trong toàn tỉnh (bao gồm cả tuyển
thẳng); các trường PTDTNT THCS&THPT tuyển sinh theo địa bàn huyện, thị

xã; học sinh thuộc địa bàn thành phố Lào Cai, nếu đủ điều kiện có thể đăng ký

dự tuyển vào trường PTDTNT THCS&THPT huyện Bảo Thắng.

- Danh mục các xã thuộc khu vực III, khu vực II căn cứ theo Quyết định
861.

- Danh mục các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và

miền núi căn cứ theo Quyết định 612.

- Không ban hành thêm các quy định về tiêu chuẩn, đối tượng tuyển sinh
trái với các văn bản của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh về tuyển sinh vào các trường
PTDTNT.
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4. Tuổi dự tuyển

- Theo quy định tại Điều 33, Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông

tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Xác định tuổi của học sinh căn cứ trên giấy khai sinh.

5. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích

5.1. Tuyển thẳng đối với học sinh đảm bảo một trong các tiêu chí sau:

- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người (theo hướng dẫn tại văn bản số

651/SGD&ĐT-GDTrH, ngày 20/5/2013 của Sở GD&ĐT về việc tuyển thẳng đối
tượng học sinh dân tộc rất ít người vào lớp 10 THPT).

- Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy định tại mục I.3
của văn bản này đạt giải cấp quốc gia về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;
cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.

- Học sinh dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy định tại mục I.3 của văn
bản này đoạt giải Ba trở lên trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh do
Sở GD&ĐT Lào Cai tổ chức.

Lưu  ý: Riêng đối tượng học sinh dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy
định đoạt giải Ba trở lên trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh do Sở

Giáo dục và Đào tạo Lào Cai tổ chức khi xét tuyển thẳng phải được xếp loại tốt
nghiệp cấp THCS đạt loại Giỏi; đảm bảo quy định về vùng tuyển sinh. 

5.2. Chế độ ưu tiên: Theo phụ lục hướng dẫn cộng điểm ưu tiên đính kèm

văn bản này.

6. Hồ sơ

- Đơn xin dự tuyển.

- Giấy khai sinh hợp lệ.

- Học bạ THCS (bản chính).

- Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính). Đối tượng học sinh mới tốt nghiệp
THCS năm học 2021-2022 chưa được cấp bằng tốt nghiệp, nộp giấy chứng nhận
tốt nghiệp THCS tạm thời.

- Bản sao sổ hộ khẩu có chứng thực (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc
phải có giấy xác nhận hộ khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi bản thân và

gia đình cư trú).

- Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có).

Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ học sinh cho vào túi đựng hồ sơ.

II. Tổ chức tuyển sinh

1. Sơ tuyển

- Các trường có cấp THCS hướng dẫn học sinh làm hồ sơ và tiến hành thu
hồ sơ, nộp về phòng GD&ĐT huyện, thành phố, thị xã.
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-  P h ò n g  G D & Đ T  h u y ệ n ,  t h à n h  p h ố ,  t h ị  x ã  c ử  c á n  b ộ  t h u  n h ậ n ,  t ậ p  h ợ p 
h ồ  s ơ  v à  b á o  c á o  H ộ i  đ ồ n g  t u y ể n  s i n h  ( H Đ T S )  h u y ệ n ,  t h à n h  p h ố ,  t h ị  x ã  đ ể 
t i ế n  h à n h  c á c  t h ủ  t ụ c  s ơ  t u y ể n ;  đ ồ n g  t h ờ i ,  c h ị u  t r á c h  n h i ệ m  v ề  t í n h  c h í n h 
x á c   c ủ a   h ồ   s ơ   t u y ể n   s i n h   v à   đ ố i   t ư ợ n g   t u y ể n   s i n h . 

-  T r ư ờ n g  P T D T N T  c ử  l ã n h  đ ạ o ,  g i á o  v i ê n  p h ụ  t r á c h  c ô n g  t á c  t u y ể n  s i n h 
c h ủ  đ ộ n g  p h ố i  h ợ p  v ớ i  P h ò n g  G D & Đ T  t r o n g  v i ệ c  t h u ,  n h ậ n  v à  k i ể m  t r a  h ồ  s ơ 
đ ể   đ ả m   b ả o   c h ấ t   l ư ợ n g ,   h i ệ u   q u ả   t u y ể n   s i n h . 

2. Xét tuyển

- Căn cứ vào kết quả kỳ thi tuyển sinh, HĐTS trường THPT DTNT tỉnh
chủ trì, phối hợp với các trường PTDTNT lập phương án tuyển sinh và dự kiến
danh sách tuyển sinh trình Sở GD&ĐT; xét dự phòng: Trường THPT DTNT
tỉnh xét dự phòng 20 học sinh, các trường PTDTNT huyện xét dự phòng 15 học
sinh/trường (theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp).

- Đối với những học sinh không đủ điều kiện tuyển:

+ Hiệu trưởng các trường PTDTNT xác nhận ngay kết quả thi; trả hồ sơ

để học sinh nộp vào trường THPT đăng ký nguyện vọng 2.

+ Các trường PTDTNT có trách nhiệm: Chuyển ngay tờ Ghi tên - Ghi
điểm (ghi rõ nguyện vọng 2, 3) của thí sinh về các trường THPT thuộc địa bàn

tuyển sinh trong tỉnh để làm căn cứ dự kiến xét tuyển (ngay sau khi có kết quả

chấm thi).

+ Trường THPT DTNT tỉnh có trách nhiệm liên hệ trực tiếp với trường
THPT Chuyên để nhận hồ sơ học sinh (đối với những học sinh không đỗ vào

THPT Chuyên có nguyện vọng 2 về trường THPT DTNT tỉnh) để thực hiện việc
xét tuyển.

3. Môn thi, thời gian thi; nội dung, đề thi; điểm xét tuyển

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp
THCS, THPT năm học 2022-2023.

4. Nguyên tắc xét tuyển

3.1. Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh

3.1.1. Tuyển thẳng

- Đối tượng: Học sinh trong mục I.5.1 văn bản này.

- Riêng đối tượng học sinh dân tộc thiểu số rất ít người, Sở GD&ĐT giao
Trường THPT DTNT tỉnh căn cứ chỉ tiêu được giao và cơ cấu học sinh dân tộc của
tỉnh đề xuất tỷ lệ tuyển sinh phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh
dân tộc thiểu số học tập tại trường. Báo cáo bằng văn bản về Sở GD&ĐT trước
ngày 20/5/2022.

3.1.2. Tuyển theo điểm xét tuyển: Số chỉ tiêu còn lại của trường THPT
DTNT tỉnh (sau khi tuyển thẳng) được tuyển theo nguyên tắc: Tuyển theo điểm xét

tuyển từ cao xuống thấp cho tới đủ chỉ tiêu được giao trong danh sách học sinh dự

tuyển vào trường THPT DTNT tỉnh. Nếu xét đến chỉ tiêu cuối cùng nhiều thí sinh
có điểm bằng nhau thì xét điểm trung bình các môn học Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ

của năm học lớp 9; nếu tiếp tục có nhiều thí sinh có điểm bằng nhau thì lần lượt xét
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đến điểm trung bình môn các môn học Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ của năm học lớp
8, 7, 6 (do Hội đồng xét tuyển sinh thực hiện).

3.2. Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện, thị xã

3.2.1. Tuyển thẳng

- Đối tượng: Học sinh trong mục I.5.1 văn bản này.

- Riêng Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Mường Khương, đối với đối
tượng tuyển thẳng là học sinh dân tộc thiểu số rất ít người, Sở GD&ĐT giao nhà

trường căn cứ chỉ tiêu được giao và cơ cấu học sinh dân tộc của địa phương để đề

xuất tỷ lệ tuyển sinh phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh dân tộc
thiểu số học tập tại trường; xin ý kiến UBND huyện và báo cáo bằng văn bản về

Sở GD&ĐT trước ngày 20/5/2022.

3.2.2. Tuyển theo điểm xét tuyển

- Đưa vào danh sách xét tuyển những học sinh dự tuyển vào trường
PTDTNT huyện gồm: Học sinh không trúng tuyển vào trường THPT DTNT tỉnh
có nguyện vọng vào trường PTDTNT huyện, học sinh dự tuyển vào trường
PTDTNT huyện, thị xã. Nguyên tắc:

+ Tuyển 80% số chỉ tiêu còn lại (sau khi tuyển thẳng): Tuyển theo điểm
xét tuyển từ cao xuống thấp.

+ Số chỉ tiêu còn lại của mỗi trường được xét tuyển dựa trên cơ cấu dân

tộc, vùng miền kết hợp với điểm xét tuyển.

- Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Bảo Thắng tuyển không quá 10
học sinh của thành phố Lào Cai (chỉ tuyển theo điểm xét tuyển). Trường hợp số

học sinh này không đủ 10 thì tiếp tục xét tuyển đối với đối tượng học sinh của
huyện Bảo Thắng thi tuyển tại trường.

Lưu  ý: Nếu xét đến chỉ tiêu cuối cùng nhiều thí sinh có điểm bằng nhau
thì xét điểm trung bình các môn học Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ của năm học lớp 9;
nếu tiếp tục có nhiều thí sinh có điểm bằng nhau thì lần lượt xét đến điểm trung
bình môn các môn học Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ của năm học lớp 8, 7, 6 (do Hội
đồng xét tuyển sinh thực hiện).

4. Phê duyệt tuyển sinh: Trường THPT DTNT tỉnh chủ trì phối hợp với
các trường PTDTNT chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, xây dựng phương án tuyển sinh để

báo cáo Sở GD&ĐT phê duyệt kết quả.

5. Quy định về hồ sơ duyệt tuyển sinh

5.1. Hồ sơ Hội đồng tuyển sinh huyện, thành phố, thị xã giao cho các

trường PTDTNT gồm:

- Danh sách học sinh dự tuyển (biểu 1), học sinh đề nghị tuyển thẳng
(biểu 3).

- Toàn bộ hồ sơ của học sinh (sắp xếp hồ sơ theo thứ tự trong danh sách

học sinh dự tuyển).

- Biên bản sơ tuyển của HĐTS huyện, thành phố, thị xã (ghi rõ họ tên,

chức vụ của từng thành viên tham gia, nội dung, kết quả làm việc và kết luận
của Chủ tịch HĐTS).
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Lưu ý: Học sinh có nguyện vọng vào trường nào thì HĐTS huyện nộp hồ

sơ tuyển sinh về trường đó; học sinh dự tuyển vào trường THPT DTNT tỉnh
phải đăng ký và nộp hồ sơ vào trường THPT DTNT tỉnh.

5.2. Hồ sơ các trường PTDTNT trình Sở GD&ĐT gồm:

- Tờ ghi tên - ghi điểm của thí sinh.

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả tuyển sinh.

- Biên bản họp xây dựng phương án tuyển sinh của HĐTS nhà trường.

- Báo cáo công tác tuyển sinh.

- Thuyết minh phương án tuyển sinh.

- Các biểu: 2, 3, 4.

III. Trách nhiệm thực hiện

1. Phòng Giáo dục Trung học

- Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyển sinh vào các trường PTDTNT.

- Chỉ đạo các trường PTDTNT lập phương án xét tuyển.

- Chủ trì tham mưu duyệt kết quả tuyển sinh vào các trường PTDTNT.

2. Phòng Quản lý chất lượng giáo dục

- Tham mưu hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tuyển sinh
lớp 10 THPT; thực hiện chế độ báo cáo đối với UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT.

- Phối hợp Phòng GDTrH duyệt kết quả tuyển sinh.

3. Thanh tra Sở: Tham mưu tổ chức thanh tra thi, chấm thi tuyển sinh.

4. Các phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì tham mưu UBND huyện, thành phố, thị xã thành lập Hội đồng
xét sơ tuyển. Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh (HĐTS)
là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Phó Chủ tịch HĐTS là
Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng trường PTDTNT; Thư ký là cán bộ phụ

trách công tác tuyển sinh của phòng GD&ĐT, trường PTDTNT; các uỷ viên là
đại diện các ban ngành có liên quan.

- Chủ trì tham mưu Kế hoạch chỉ đạo tổ chức tuyển sinh của huyện, thành

phố, thị xã; tham mưu tổ chức các cuộc họp của HĐTS; tham mưu vận động đủ

số học sinh tham gia dự tuyển vào các trường PTDTNT.

- Chỉ đạo các trường THCS phối hợp tốt với các trường PTDTNT trong
việc tổ chức tư vấn, tuyên truyền, vận động học sinh; đảm bảo đủ số lượng và

chất lượng nguồn tuyển trong bối cảnh năm học có nhiều thay đổi quy định về

vùng tuyển.

- Tổ chức nhận hồ sơ dự tuyển; bàn giao cho các trường PTDTNT.

- Trưởng phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT và UBND
huyện, thành phố, thị xã về công tác tuyển sinh (đặc biệt v ề  t í n h  c h í n h  x á c 
c ủ a   h ồ   s ơ   t u y ể n   s i n h   v à   đ ố i   t ư ợ n g   t u y ể n   s i n h ) .

5. Các trường Phổ thông Dân tộc nội trú
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- Phối hợp chặt chẽ với các phòng GD&ĐT trong công tác tham mưu, báo

cáo với UBND huyện.    

- Chủ động triển khai thực hiện công tác tuyển sinh vào trường năm học
2022 - 2023, trong đó chú ý đến các công việc chính sau:

+ Cử cán bộ, giáo viên tới các trường THCS để tuyên truyền, vận động và

hướng dẫn tuyển sinh.

+ Nội dung tuyên truyền, vận động: Giới thiệu về nhà trường; giới thiệu
về quyền lợi, nghĩa vụ của học sinh học tại trường; hướng dẫn quy trình, thủ tục
tuyển sinh; vận động những học sinh giỏi dự tuyển vào trường; những thay đổi
về quy định vùng tuyển trong năm học 2022 - 2023;...

+ Yêu cầu: Xây dựng kế hoạch cụ thể; cử lãnh đạo trường và những giáo

viên có kinh nghiệm trong công tác vận động tuyển sinh; thống nhất nội dung
phổ biến ở các trường.

+ Lưu ý: Các trường PTDTNT cần chú ý vận động học sinh tham gia dự

tuyển vào trường THPT DTNT tỉnh; vận động những học sinh tốt nghiệp loại
Giỏi, những học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Học sinh giỏi tham gia dự

tuyển vào lớp 10 PTDTNT. Trường THPT DTNT tỉnh chủ động cử cán bộ quản
lý, giáo viên có kinh nghiệm đến các trường PTDTNT huyện để vận động tuyển
sinh hiệu quả.

- Nhận hồ sơ tuyển sinh từ các phòng GD&ĐT, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh;
trả hồ sơ của những học sinh không trúng tuyển cho học sinh để xét tuyển vào

các trường THPT trên địa bàn theo nguyện vọng.

- Xây dựng phương án tuyển sinh, trình Sở GD&ĐT duyệt.

- Gọi học sinh nhập học, khi có quyết định chính thức.

- Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Sở GD&ĐT (qua
phòng GDTrH).

7. Trường PTDTNT THCS&THPT huyện Bảo Thắng

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng GD&ĐT huyện Bảo Thắng, thành phố Lào

Cai, các trường THPT huyện Bảo Thắng để triển khai kế hoạch tuyển sinh; khắc
phục khó khăn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn tuyển
sinh đến từng học sinh trong vùng tuyển.

- Tổ chức khảo sát, tuyên truyền, vận động tuyển sinh tại các trường
THCS (ít nhất 02 lần/trường).

- Thực hiện chế độ báo cáo vào thứ 3 hàng tuần về số lượng học sinh dự

tuyển bắt đầu từ 3/5/2022.

IV. Thời gian tiến hành các công việc

         1. Các phòng GD&ĐT

- Nộp danh sách học sinh diện tuyển thẳng và học sinh đăng ký dự thi đã

được Hội đồng tuyển sinh huyện phê duyệt về Sở GD&ĐT (ngày 5/6/2022).

 - Nộp danh sách, dữ liệu tuyển sinh cùng toàn bộ hồ sơ về trường
PTDTNT theo quy định.
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2. Xây dựng phương án tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh trường THPT DTNT tỉnh chủ trì, phối hợp với các

trường PTDTNT xây dựng phương án tuyển sinh, trình Sở GD&ĐT (Sở

GD&ĐT thông báo lịch cụ thể sau).

Trên đây là những nội dung hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 các

trường PTDTNT năm học 2022 - 2023, Sở GD&ĐT tạo yêu cầu các đơn vị

nghiên cứu kĩ, tổ chức tuyển sinh nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo yêu cầu và

thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo Sở

GD&ĐT (qua phòng GDTrH) để chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- UBND tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Phòng PA03-Công an tỉnh;
- Các trường PTDTNT;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Cổng TTĐT Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Thuận
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PHỤ LỤC
Chế độ ưu tiên tuyển sinh vào lớp 10 PTDTNT
(không áp dụng đối với các trường THPT khác)

(Kèm theo công văn số          /SGD&ĐT-GDTrH, ngày      /4/2022 của Sở GD&ĐT)

1. Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng:

- Con liệt sĩ.

- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên.

- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên.

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như

thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như

thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

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

2. Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng:

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của
Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%.

- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%.

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như

thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như

thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

- Học sinh tốt nghiệp THCS tại các trường PTDTNT huyện.

3. Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng:

Người dân tộc thiểu số đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh
tế - xã hội đặc biệt khó khăn (không tính các xã, thị trấn trung tâm huyện, các thôn,

bản ở các xã, thị trấn trung tâm huyện).

Lưu ý: Học sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên, chỉ được xét cộng điểm ưu tiên cao
nhất./.
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