
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SGDĐT-GDTrH-GDTX 

 V/v Hướng dẫn công tác tuyển sinh 

vào lớp 10 năm học 2022-2023 

Đắk Lắk, ngày         tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; trường phổ thông 

nhiều cấp học. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 11780/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh về 

công tác tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2022-2023 (Kế 

hoạch số 11780); 

Căn cứ Công văn số 3459/UBND-KGVX ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh về 

thời gian tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị một số nội dung sau: 

1. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh của đơn vị 

- Căn cứ Kế hoạch số 11780 của UBND tỉnh, Quyết định số 149/QĐ-SGDĐT 

ngày 15/4/2022 của Sở GDĐT về việc giao Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 

học 2022-2023 và Lịch công tác tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2022-2023 

(Phụ lục kèm theo), các trường trung học phổ thông xây dựng kế hoạch tuyển sinh 

của đơn vị; phối hợp với các ban, ngành của địa phương để tuyên truyền về chủ 

trương tuyển sinh; thông báo đến các trường THCS, trường phổ thông DTNT cấp 

huyện về đối tượng tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, thời gian 

và cách thức nộp hồ sơ; thời gian thi tuyển, xét tuyển vào các trường cho học sinh và 

cha mẹ học sinh kịp thời. 

- Trường THPT DTNT N’Trang Lơng căn cứ vào địa bàn tuyển sinh tại văn 

bản số 448/ĐA-SGDĐT ngày 01/4/2022 của Sở GDĐT về Đề án thành lập Trường 

Phổ thông DTNT THPT Đam San tỉnh Đắk Lắk và Quyết định số 149/QĐ-SGDĐT 

ngày 15/4/2022 của Sở GDĐT về việc giao Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 

học 2022-2023 để xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm tổ chức tuyển sinh lớp 10 

năm học 2022-2023 cho Trường Phổ thông DTNT THPT Đam San. 

- Để đảm bảo quyền lợi của học sinh, gia đình học sinh trong việc đăng ký và 

nộp hồ sơ tuyển sinh trực tuyến, các phòng GDĐT gửi phân tuyến tuyển sinh cho Sở 

GDĐT (qua OMS phòng GDTrH-GDTX), chỉ đạo các trường THCS có kế hoạch 

hướng dẫn, hỗ trợ học sinh đăng ký tuyển sinh, theo dõi kết quả kiểm tra hồ sơ và kết 

quả thi tuyển, xét tuyển sinh trên hệ thống. 

- Sau khi học sinh hoàn thành việc đăng ký và đã được trường THPT kiểm tra 

đầy đủ trên hệ thống, các trường THPT xét tuyển sinh phối hợp với các trường THCS 

để bàn giao hồ sơ học sinh. 
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2. Việc đăng ký của học sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Du,  

Trường THPT DTNT N’Trang Lơng và Trường Phổ thông DTNT THPT Đam 

San 

a) Đối với học sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Du và có nguyện 

vọng sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào Trường THPT DTNT N’Trang Lơng, 

Trường Phổ thông DTNT THPT Đam San: 

- Học sinh nộp hồ sơ trên hệ thống của 03 trường: Trường THPT chuyên 

Nguyễn Du, Trường THPT DTNT N’Trang Lơng (hoặc Trường Phổ thông DTNT 

THPT Đam San) và trường THPT thuộc địa bàn tuyển sinh. 

- Cả 03 trường mà học sinh đăng ký phải thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, thông 

báo kết quả sơ tuyển, kết quả kiểm tra hồ sơ của thí sinh đúng tiến độ thời gian quy 

định. 

b)  Đối với học sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Nguyễn Du nhưng không 

đăng ký hoặc không đủ điều kiện dự tuyển vào Trường THPT DTNT N’Trang Lơng, 

Trường Phổ thông DTNT THPT Đam San: 

- Học sinh nộp hồ sơ trên hệ thống của 02 trường: Trường THPT chuyên 

Nguyễn Du và trường THPT thuộc địa bàn tuyển sinh. 

- Cả 02 trường mà học sinh đăng ký phải thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, thông 

báo kết quả kiểm tra hồ sơ của thí sinh đúng tiến độ thời gian quy định. 

c) Đối với học sinh dự thi vào Trường THPT DTNT N’Trang Lơng, Trường 

Phổ thông DTNT THPT Đam San: 

- Học sinh nộp hồ sơ trên hệ thống của 02 trường: Trường THPT DTNT 

N’Trang Lơng (hoặc Trường Phổ thông DTNT THPT Đam San) và trường THPT 

thuộc địa bàn tuyển sinh. 

- Cả 02 trường mà học sinh đăng ký phải thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, thông 

báo kết quả kiểm tra hồ sơ của thí sinh đúng tiến độ thời gian quy định. 

3. Đăng ký tổ hợp môn học lựa chọn 

- Các trường xây dựng các tổ hợp môn học lựa chọn theo hướng dẫn tại Công 

văn số 619/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 27/4/2022 của Sở GDĐT về việc rà soát, 

chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với 

cấp THPT năm học 2022-2023; 

- Nêu rõ trong kế hoạch tuyển sinh: Số lớp 10 năm học 2022-2023; số lớp, số 

học sinh tương ứng với từng tổ hợp; học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng và nguyên 

tắc xét nguyện vọng học tổ hợp các môn học lựa chọn. 

(Sở GDĐT sẽ tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm tuyển sinh và hướng dẫn cụ 

thể các đơn vị thực hiện các nội dung này). 
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Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực 

hiện. Mọi thông tin cần trao đổi, liên hệ Phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục 

Thường xuyên, Sở GDĐT để được hướng dẫn cụ thể./. 

 

Nơi nhận:            
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 
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