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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:           /SGD&ĐT-GDTrH
V/v hướng dẫn tuyển sinh vào các

trường PTDTNT trung ương
năm học 2021-2022

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

Lào Cai, ngày        tháng 6 năm 2021

Kính gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ văn bản hướng dẫn tuyển sinh của các trường PTDTNT Trung ương,
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị tuyển sinh vào hệ PTDTNT Trung
ương năm học 2021 - 2022 như sau:

I. Tuyển sinh vào trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc (10 chỉ tiêu)

1. Đối tượng tuyển sinh

1.1. Tuyển sinh vào lớp 9

Chỉ tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 8 THCS có các điều kiện
sau:

- Học sinh người dân tộc thiểu số rất ít người (Bố Y).

- Hai năm học lớp 6 và lớp 7 học lực và hạnh kiểm từ trung bình trở lên.

1.2. Tuyển sinh vào lớp 10

- Học sinh các dân tộc thiểu số đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú
(của bản thân và bố mẹ hoặc người giám hộ) đủ 3 năm liên tục (tính đến ngày

tuyển sinh) tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó

khăn theo quy định hiện hành.

- Học sinh người dân tộc Kinh đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú

(của bản thân và bố mẹ hoặc người giám hộ) đủ 3 năm liên tục (tính đến ngày

tuyển sinh) tại các đơn vị hành chính thuộc vùng đặc biệt khó khăn theo quy định
hiện hành.

- Có kết quả rèn luyện cả 2 năm học lớp 8 và lớp 9: Hạnh kiểm Tốt, học lực
Giỏi, tốt nghiệp THCS loại Giỏi.

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

2.1. Tuyển thẳng vào trường các đối tượng sau

- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người (Bố Y).

- Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng tuyển đạt giải cấp quốc
gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành

cho học sinh trung học (các cuộc thi do Bộ GD&ĐT tổ chức).

2.2. Thứ tự ưu tiên xét tuyển

- Ưu tiên con đối tượng được hưởng chế độ chính sách (Học sinh là con liệt
sỹ; con thương binh; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;…) các trường
hợp này hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét từng hồ sơ cụ thể để quyết định.
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- Học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện
các môn văn hóa.

- Học sinh học tập và tốt nghiệp THCS tại các trường PTDTNT.

- Học sinh xếp loại học lực, hạnh kiểm cả năm học của các lớp cấp THCS
và kết quả xét tốt nghiệp THCS cao hơn.

- Học sinh dân tộc thiểu số ít người hơn.

- Học sinh có thành tích về thể dục thể thao, văn nghệ được cấp giấy chứng
nhận từ cấp tỉnh trở lên.

3. Hồ sơ tuyển sinh

- Giấy khai sinh bản sao có chứng thực.

- Sổ hộ khẩu bản sao có chứng thực.

- Học bạ cấp THCS bản sao có chứng thực.

- Bằng tốt nghiệp THCS bản sao có chứng thực hoặc giấy chứng nhận tốt
nghệp tạm thời (đối với học sinh đăng ký xét tuyển lớp 10).

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

- Một phong bì dán sẵn tem, ghi sẵn địa chỉ khi cần báo tin.

Các hồ sơ sắp xếp đúng theo thứ tự như trên, cho vào túi hồ sơ, mặt trước
túi hồ sơ ghi rõ danh mục hồ sơ và số điện thoại liên hệ. Tất cả các giấy tờ trong
hồ sơ dự tuyển khi học sinh trúng tuyển phải mang theo bản gốc vào ngày nhập
học để nhà trường kiểm tra, đối chiếu.

II. Tuyển sinh vào trường Hữu nghị T78 (10 chỉ tiêu)

1. Đối tượng tuyển sinh

- Đủ tiêu chuẩn vào học trường THPT theo Quy chế của Bộ GD&ĐT.

- Học sinh các dân tộc thiểu số đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú
(của bản thân và bố mẹ hoặc người giám hộ) đủ 3 năm liên tục (tính đến ngày

tuyển sinh) tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó

khăn theo quy định hiện hành.

- Học sinh người dân tộc Kinh đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú

(của bản thân và bố mẹ hoặc người giám hộ) đủ 3 năm liên tục (tính đến ngày

tuyển sinh) tại các đơn vị hành chính thuộc vùng đặc biệt khó khăn theo quy định
hiện hành.

- Đã học Tiếng Anh liên tục 4 năm ở cấp THCS.

- Học lực từ Khá trở lên các năm học THCS (Trong đó có năm đạt Học lực
Giỏi hoặc có giải về văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp huyện trở lên).

- Hạnh kiểm: Xếp loại Tốt trong tất cả các năm học THCS.

- Đủ sức khỏe để học tập và rèn luyện.

2. Phương thức tuyển sinh:  Xét tuyển.

3. Hồ sơ tuyển sinh

- Học bạ cấp THCS (bản chính).
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- 01 bản sao bằng tốt nghiệp THCS (có chứng thực) hoặc giấy chứng nhận
tốt nghệp tạm thời.

- 01bản sao sổ hộ khẩu gia đình nơi học sinh đăng ký thường trú (có chứng
thực).

- 01 bản sao giấy khai sinh (có chứng thực).

- 01 bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND xã hoặc công an xã).

- 04 ảnh cỡ 3x4, chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (ghi
họ tên, ngày sinh phía sau ảnh).

- Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

Tất cả các hồ sơ cho vào túi hồ sơ, hồ sơ sắp xếp đúng theo thứ tự như trên,

mặt trước túi hồ sơ ghi rõ danh mục hồ sơ và số điện thoại liên hệ.

III. Tuyển sinh vào trường Hữu Nghị 80 (10 chỉ tiêu)

1. Đối tượng

- Đủ tiêu chuẩn vào học trường THPT theo Quy chế của Bộ GD&ĐT.

- Học sinh các dân tộc thiểu số đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú
(của bản thân và bố mẹ hoặc người giám hộ) đủ 3 năm liên tục (tính đến ngày

tuyển sinh) tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó

khăn theo quy định hiện hành.

- Tốt nghiệp THCS năm 2021, các năm học ở cấp THCS xếp loại Hạnh
kiểm tốt và Học lực khá, giỏi.

- Đã học Tiếng Anh liên tục 4 năm ở cấp THCS.

2. Hồ sơ tuyển sinh

- Giấy khai sinh (bản sao công chứng).

- Sổ hộ khẩu (bản sao công chứng).

- Học bạ cấp THCS (bản gốc).

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời
(bản sao công chứng).

- Các giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

- 01 phong bì dán sẵn tem ghi rõ địa chỉ gia đình học sinh.

Tất cả các hồ sơ cho vào túi hồ sơ, sắp xếp đúng theo thứ tự như trên, mặt
trước túi hồ sơ ghi rõ danh mục hồ sơ và số điện thoại liên hệ.

IV. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT DTNT trường ĐH Lâm Nghiệp (6 chỉ

tiêu)

1. Đối tượng

- Đủ tiêu chuẩn vào học trường THPT theo Quy chế của Bộ GD&ĐT.

- Học sinh các dân tộc thiểu số đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú
(của bản thân và bố mẹ hoặc người giám hộ) đủ 3 năm liên tục (tính đến ngày

tuyển sinh) tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó

khăn theo quy định hiện hành.

- Đã học Tiếng Anh liên tục 4 năm ở cấp THCS.



4

- Học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021; học lực từ Trung bình trở
lên trong 4 năm học THCS.

- Hạnh kiểm: Xếp loại Khá trở lên trong 4 năm học THCS.

- Đủ sức khỏe để đảm bảo học tập.

2. Hồ sơ tuyển sinh

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu số 01 - đính kèm văn bản này).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao sổ hộ khẩu (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác

nhận hộ khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương).

- Bản sao học bạ cấp THCS.

- Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

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

- Giấy xác nhận nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (mẫu số 02 - đính kèm văn
bản này) do cơ quan quản lý hộ khẩu cấp.

- 04 ảnh 3x4cm.

- Phong bì dán tem, ghi rõ thông tin người nhận (họ tên, địa chỉ, số ĐT).

Tất cả các hồ sơ cho vào túi hồ sơ, hồ sơ sắp xếp đúng theo thứ tự như trên,

mặt trước túi hồ sơ ghi rõ danh mục hồ sơ và số điện thoại liên hệ.

3. Thứ tự ưu tiên

- Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người (Bố Y).

- Học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể

dục thể thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học (các cuộc thi
do Bộ GD&ĐT tổ chức).

- Học lực và hạnh kiểm của học sinh.

- Học sinh là con của người được hưởng chính sách trong tuyển sinh.

- Chỉ tiêu tuyển sinh phân bổ cho các địa phương.

V. Tổ chức tuyển sinh

1. Các phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THPT

- Thông báo công khai về chỉ tiêu, đối tượng và tiêu chuẩn tuyển sinh tới
các xã, các nhà trường, phụ huynh và học sinh trước ngày 15/6/2021 (các trường
THPT công khai thông báo tuyển sinh này tại bảng tin nhà trường).

- Các Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm thu, kiểm duyệt hồ sơ; lập danh sách

học sinh (theo mẫu) gửi bản mềm qua mail Phonggdtrh.solaocai@moet.edu.vn và

nộp hồ sơ trực tiếp về Sở GD&ĐT (qua Phòng GDTrH) đúng thời gian quy định.

2. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển về Sở GD&ĐT

- Đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT DTNT của trường ĐH Lâm Nghiệp:
Nộp hồ sơ ngày 25/6/2021 (giờ hành chính).

- Đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT DTNT của trường Hữu nghị T78 và

Hữu nghị 80: Nộp hồ sơ ngày 05/7/2021 (giờ hành chính).



5

- Đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT DTNT của trường Vùng cao Việt
Bắc: Nộp hồ sơ ngày 15/7/2021 (giờ hành chính).

Lưu  ý: Chỉ nhận hồ sơ của những học sinh không trúng tuyển vào THPT
Chuyên và các trường PTDTNT của tỉnh Lào Cai.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT triển khai, thực hiện. Trong quá

trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH) để

giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- UBND các huyện, thành phố;
- Các phòng: KT&KĐCLGD, KHTC, TTra;
- Cổng TTĐT ngành;

- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

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

 ......................, ngày ......... tháng .....  năm 2021

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ TRƯỜNG
THPT LÂM NGHIỆP- ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NĂM 2021

1. Họ và tên học sinh (viết in hoa): .........................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................... Nam/Nữ: .................

3. Dân tộc: ……………………………………………….

4. Hộ khẩu thường trú: Xã ............................ Huyện ............................Tỉnh ...............

5. Thời gian đăng ký hộ khẩu thường trú tính đến ngày 30/6/2021: ……………………………..

6. Địa chỉ chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………..

7. Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………..

8. Thuộc diện ưu tiên đặc biệt  (thuộc diện nào thì đánh dấu X vào ô đối tượng đó):

Là người dân tộc thiểu số rất ít người

Con thương binh

Mồ côi cha, mẹ

Gia đình thuộc hộ ngèo, rất khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt

Đạt giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh trở lên

9. Kết quả học tập và rèn luyện bậc THCS:
TT Nội dung Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9

1 Học lực

2 Hạnh kiểm

10. Tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS ngày ...... tháng ..... năm ........ Xếp loại: .......

11. Căn cứ vào các tiêu chuẩn xét tuyển và nguyện vọng của bản, tôi xin đăng ký xét tuyển vào

lớp 10 THPT dân tộc nội trú của trường THPT Lâm nghiệp - Đại học Lâm nghiệp năm 2021.

12. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách

nhiệm. Tôi xin hứa cố gắng học tập và rèn luyện, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của
Nhà trường.

13. Địa chỉ gửi giấy báo trúng tuyển và nhập học (ghi rõ họ tên người nhận, địa chỉ, số điện
thoại):
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Cam kết của phụ huynh học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Học sinh ký tên
(Ký và ghi rõ họ tên)
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UBND XÃ………………………….....
CƠ QUAN CÔNG AN

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

           ........., ngày ….. tháng ….. năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN
HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ

CÔNG AN XÃ (THỊ TRẤN)................................................................... XÁC NHẬN:

Học sinh (ghi rõ họ và tên): .......................................................  Giới tính: ........................

Sinh ngày ............ tháng ......... năm .....................  Dân tộc: ......................................

có hộ khẩu thường trú tại: (ghi rõ thôn, xã, huyện, tỉnh): ..............................................

………………………………………………………………………………………….

từ ngày ………. tháng ……… năm …….. đến ngày …… tháng …... năm …………

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, học sinh ………………………………………….

Có thời gian thường trú tại địa phương là:..............năm.

                                             ………………, ngày ……. tháng ……. năm 2021

                                           Trưởng Cơ quan Công an
   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:
- Thời gian thực tế thường trú tại địa phương có thể khác với thời gian lập sổ hộ khẩu.
- Thí sinh không đủ thời gian thường trú từ 3 năm trở lên sẽ không đủ điều kiện nhập học.
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