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KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 10 PTDTNT THCS&THPT huyện Bắc Hà
Năm học 2022 - 2023
Căn cứ vào công văn văn bản số 660/SGD&ĐT-GDTrH ngày 29/4/2022 của Sở
GD&ĐT về tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT năm học 2022 - 2023;
Căn cứ vào công văn 677/SGD&ĐT-GDTrH ngày 05/5/2022 về việc hướng
dẫn tuyển sinh vào lớp 10PTDTNT năm học 2022-2023 của Sở GD&ĐT Lào Cai;
Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Bắc Hà xây dựng kế hoạch tuyển
sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023như sau:
I. Mục đích 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.
- Tôn trọng nguyện vọng học tập của học sinh; chú trọng tuyên truyền, vận
động học sinh học tiếp lên THPT phù hợp nguyện vọng, điều kiện và hoàn cảnh sống.
II. Chỉ tiêu tuyển sinh
- Số lượng tuyển mới: 2 lớp với 70 học sinh.
III. Đối tượng, địa bàn, tuổi dự tuyển:
1. Đối tượng:Thực hiện theo Điều 2, Quyết định 858, cụ thể như sau:
- Thanh thiếu niên là người dân tộc thiểu số định cư lâu dài tại vùng khó khăn
thuộc địa bàn huyện Bắc Hà, 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 của Chính phủ).
- Học sinh là con em dân tộc Kinh định cư lâu dài ở vùng có điều kiện kinh tế xãhội đặc biệt khó khăn thuộc huyện Bắc Hà, 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 quy định của Chính phủ), tuyển sinh
không quá 5% trong tổng số học sinh được tuyển.
2. Địa bàn: Tuyển sinh 18/19 xã (không tuyển thị trấn Bắc Hà).
- Danh mục các xã thuộc khu vực III, khu vực II căn cứ theo Quyết định 861/QĐTTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
- Danh mục các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi căn cứ theo Quyết định 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc: Xã
Tà Chảichỉ tuyển HS ở 01 thôn (Thôn Na Thá); Xã Na Hốichỉ tuyển HS ở 02
thôn(Chìu Cái và Nhìu Lùng); Xã bảo Nhaichỉ tuyển HS ở 02 thôn (Bản Mẹt và
Phìn Giàng); Xã Nậm Đétchỉ tuyển ở HS ở 01 thôn (Tống Thượng); Xã Bản Phốchỉ
tuyển HS ở 06 thôn (Bản Phố 1, Háng Dù, Hấu Dào, Kháo Sáo, Quán Dín Ngài,
Trung La); Xã Cốc Lầuchỉ tuyển HS ở 04 thôn (Khe thượng làng mới, Nậm Lòn,
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Cốc Lầu và Kho Vàng); Xã Nậm Mònchỉ tuyển HS tại 04 thôn (Cồ Dế Chải, Ngải
Số, Sử Chù Chải, Bản Ngồ Thượng).
3. 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 Đàotạo.
- Xác định tuổi của học sinh theo giấy khaisinh.
IV. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên
1. Tuyển thẳng (Không quá 10% chỉ tiêu giao):
- Đối với học sinh dân tộc thiểu số rất ít người (Bố Y);
- Đối với học sinh khác, đảm bảo đủ một trong các tiêu chí sau:
+ Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy định tại mục III.1 của
văn bản này đạt giải ba cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; đạt
giải cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cấp Quốc gia.
+ Học sinh dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy định tại mục III.1 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 (đồng thời phải được xếp loại tốt nghiệp cấp THCS đạt loại Giỏi).
2. Chế độ ưu tiên
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. 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).
Học sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên, chỉ được xét cộng điểm ưu tiên cao nhất.
V. Hồ sơ
- Đơn xin dự tuyển.
- Giấy khai sinh hợp lệ.
- Học bạ THCS (bản chính).
- Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính). Học sinh mới tốt nghiệp THCS năm học 20212022 chưa được cấp bằng tốt nghiệp có thể nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
- Bản sao sổ hộ khẩu có công chứng (trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy
xác nhận hộ khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
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- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND xã nơi bản thân và gia đình cư trú).
- Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có).
* Lưu ý:
- Đối với HS các xã mới sáp nhập cần có giấy xác nhận nhân khẩu đủ 36 tháng.
- Các thông tin cá nhân trong các loại hồ sơ phải thống nhất. Toàn bộ hồ sơ học
sinh cho vào túi đựng hồ sơ do Sở GD&ĐT phát hành.
VI. Tổ chức tuyển sinh
1. Sơ tuyển
- Thu hồ sơ, đăng ký dự thi:
+ Hướng dẫn HS làm hồ sơ: Trường THCS thành lập tổ sơ duyệt hồ sơ của học
sinh, đảm bảo các thông tin cá nhân của học sinh trong các loại hồ sơ: Gồm Đơn dự
tuyển; Giấy khai sinh; Học bạ THCS; Chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời; Bản sao
hộ khẩu; Sơ yếu lý lịch; các loại giấy ưu tiênphải đồng bộ,thống nhất. Hiệu trưởng
trường THCS chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ. Đặc biệt lưu ý thông
tin về hộ khẩu thường trú của bản thân và gia đình đảm bảo học sinh dự tuyển
đúng đối tượng và địa bàn (Theo Điều 2 của Quyết định 858); NẾU HS THUỘC
CÁC XÃ MỚI SÁP NHẬP CẦN CÓ GIẤY XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ THỜI
GIAN NHÂN KHẨU ĐỦ 36 THÁNG TRONG VÙNG TUYỂN).
+ Đăng ký số lượng hồ sơ với phòng GD&ĐT trước ngày 12/5/2022.
+ Các trường THCS nộp biểu 1 và biểu 3 (bản mềm) về Phòng GD&ĐT trước 10h
ngày 23/5/2022; cử cán bộ, giáo viên nộp hồ sơ tại Phòng GD&ĐT Bắc Hà trước 10h ngày
23/5/2022. Người nhận - đ/c Vũ Thị Điệp (SĐT: 0379987508).
- Phòng GD&ĐT tổ chức sơ tuyển chọn tối thiểu 250% học sinh người dân tộc
thiểu số (so với chỉ tiêu kế hoạch được giao) dự thi.
2. Thi tuyển, xét tuyển, nguyên tắc tuyển sinh:
2.1. Thi tuyển:
2.1.1. Môn thi:Thi viết 3 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.
2.1.2. Nội dung, thời gian, địa điểm thi:
- Nội dung và hình thức: Nội dung thi trong phạm vi chương trình THCS do
Bộ GD&ĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9. Đề thi theo hình thức tự luận; riêng môn
Ngoại ngữ đề thi có kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan (chủ yếu tập trung vào
kỹ năng đọc, viết).
- Thời gian làm bài, địa điểm thi:
+ Thời gian thi: 02 ngày, từ 10/6/2022 đến ngày 11/6/2022.
+ Địa điểm thi: Tại trường PTDT Nội trú THCS&THPTHuyện Bắc Hà.
2.1.3. Điểm xét tuyển:

2.2. Xét tuyển
- Học sinh dự thi vào trường PTDTNT Tỉnh nếu có nguyện vọng dự tuyển vào
trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Bắc Hà thìghi rõ nguyện vọng trong hồ sơ,
phô tôđơn có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào trường PTDT Nội trú
THCS&THPT huyện Bắc Hà nộp cho trường vào ngày23/5/2022; khi không đỗ tại
trường PTDT Nội trú Tỉnh, cần nộp kết quả thi, hồ sơ gốc ngay sau khi trường DTNT
Tỉnh trả kết quả thi để xét tuyển.
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- Đối với những học sinh không trúng tuyển vào trường PTDT Nội trú
THCS&THPT huyện Bắc Hà được sử dụng kết quả để dự tuyển vào trường THPT số 1
Bắc Hà và trường THPT số 2 Bắc Hà.
.2.3. Nguyên tắc 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 (kể cả học
sinh không đỗ vào THPT Chuyên thuộc đối tượng tuyển mà có nguyện vọng vào
PTDTNT huyện).
- 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.
Lưu ý: Khi tuyển theo điểm xét tuyển, nếu xét đến chỉ tiêu cuối cùng, nhiều thí
sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên điểm trung
bình môn cả năm cao hơn: Lớp 9, lớp 8, lớp 7, lớp 6.
3. Phê duyệt tuyển sinh:Nhà trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, xây dựng phương án
tuyển sinh để báo cáo Sở GD&ĐT phê duyệt kết quả.
4. Quy định về hồ sơ duyệt tuyển sinh
4.1. Hồ sơ Hội đồng tuyển sinh huyện giao cho trường PTDTNT (Theo HD của
UBND Huyện).
4.2. Hồ sơ 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.
5. Về ôn thi tuyển sinh vào 10 năm học 2022- 2023:
- Thời gian ôn tập từ 20/5 đến 9/6/2022.
- Địa điểm: Tại trường PTDT nội trú THCS&THPT Bắc Hà.
- Thời gian đăng ký ôn tập: trước ngày 15/5/2022.
- Nhà trường có chỗ ở và nấu ăn cho HS ở xa về ôn thi: Đăng ký với GV phụ
trách tuyển sinh tại các xã.
- Kinh phí ôn thi và ăn, ở: Theo thỏa thuận.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của trường
PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Bắc Hà./.
Nơi nhận:
- Phòng GDTrH Sở GD&ĐT (b/c);
- BCĐ các kỳ thi huyện Bắc Hà (b/c);
- Các trường THCS trên huyện Bắc Hà (p/h);
- UBND các xã trên địa bàn huyện Bắc Hà (p/h);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đ()ã(Đã kí) ký)

Lưu Thị Minh Đức

