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KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2021-2022
Căn cứ văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh
trung học phổ thông (THPT); văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày
30/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động trường
THPT chuyên;
Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng 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; Thông tư số 01/2016/TTBGDĐT 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;
Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ GDĐT
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo
dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 624/SGDĐT-KHTC ngày 06/4/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học
2021-2022 cho các trường phổ thông trực thuộc Sở;
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học
2021-2022 như sau:
A. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU
- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách
quan, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục.
- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh: địa bàn tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển
sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác
tuyển sinh.
- Hoàn thành kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt theo đúng tiến độ.
B. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
I. Tuổi tuyển sinh
- Tuổi học sinh tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông (THPT)
thực hiện theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều
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cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của
Bộ trưởng Bộ GDĐT.
II. Phƣơng thức tuyển sinh
- Các trường THPT (không tính Trường THPT chuyên Hùng Vương) đều
thực hiện phương thức xét tuyển;
- Điểm xét tuyển vào trường THPT là tổng điểm của kết quả học tập, rèn
luyện toàn cấp THCS cộng với điểm cộng thêm (điểm tính theo chế độ ưu tiên,
khuyến khích thực hiện theo điểm IV, mục B của Kế hoạch này).
III. Điều kiện và hồ sơ dự tuyển (không tính Trường THPT chuyên Hùng
Vương)
Điều kiện và hồ sơ dự tuyển căn cứ vào Điều 3, Điều 6 Quy chế tuyển sinh
THCS và tuyển sinh THPT. Riêng tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú
(PTDTNT) thực hiện theo Điều 19 - Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ngày
15/01/2016 của Bộ GDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT.
IV. Quy định điểm cộng thêm cho đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ ƣu tiên
trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT (không tính Trường THPT chuyên Hùng
Vương)
a) Cộng 2,0 điểm cho một trong các đối tượng thuộc nhóm đối tượng 1:
- 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”.
b) Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng thuộc nhóm đối tượng 2:
động;

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao

- 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%”.
c) Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng thuộc nhóm đối tượng 3:
- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
- Người dân tộc thiểu số;
- Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn (tính theo đơn vị xã; những xã có ít nhất một thôn đặc biệt khó
khăn cũng được tính là xã đặc biệt khó khăn).
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* Đối tượng thuộc nhiều nhóm đối tượng ưu tiên thì chỉ được hưởng một
nhóm đối tượng có chế độ ưu tiên điểm cao nhất.
C. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2021-2022
I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN HÙNG VƢƠNG
1. Đối tƣợng tuyển sinh
Người học đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc
chương trình giáo dục thường xuyên tại tỉnh Gia Lai hoặc có hộ khẩu thường trú tại
tỉnh Gia Lai; đủ năng lực học lớp chuyên; xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học
của các lớp cấp trung học cơ sở từ Khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở
từ Khá trở lên.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh
Thực hiện theo chỉ tiêu được giao tại Công văn số 624/SGDĐT-KHTC ngày
06/4/2021 của Sở GDĐT về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10
năm học 2021-2022 cho các trường phổ thông trực thuộc Sở.
3. Phƣơng thức tuyển sinh
Thực hiện 2 vòng:
a) Vòng 1: Sơ tuyển
Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2 được căn cứ vào
các tiêu chí sau:
- Điểm tính theo kết quả dự thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp
Tỉnh: Giải Nhất : 2,0 điểm, giải Nhì: 1,5 điểm, giải Ba: 1,0 điểm, giải Khuyến
khích: 0,5 điểm.
- Điểm tính theo kết quả xếp loại học lực m i năm học cấp trung học cơ sở:
Học lực Giỏi: 2,0 điểm, học lực Khá: 1,0 điểm.
- Điểm tính theo kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở: Loại Giỏi: 2,0 điểm,
loại Khá: 1,0 điểm.
Mức điểm sơ tuyển tối thiểu cần đạt là tổng điểm của các tiêu chí để chọn
học sinh vào thi tuyển vòng 2: 5,0 điểm.
b) Vòng 2: Thi tuyển
- Môn thi và đề thi:
+ Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 01 môn chuyên. Nếu môn chuyên
là Toán, Ngữ văn hoặc Tiếng Anh thì m i môn này phải thi 2 bài: Một bài thi
không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn. Riêng môn Tin
học thi môn chuyên là môn Toán.
+ Đề thi: Đề thi được áp dụng hình thức tự luận. Riêng môn
chuyên có thêm phần thi kỹ năng nghe.
- Thang điểm và hệ số điểm bài thi
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+ Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm
khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10;
+ Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các
bài thi môn chuyên tính hệ số 2 (khi xét tuyển vào lớp chuyên).
4. Điểm xét tuyển, nguyên tắc và cách xét tuyển
a) Điểm xét tuyển
- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên và
điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số)
- Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng số điểm các bài thi môn
không chuyên và môn chuyên, nếu thí sinh thi nhiều môn chuyên thì lấy kết quả của
môn chuyên có điểm cao nhất.
b) Nguyên tắc xét tuyển
Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi
quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt
điểm lớn hơn 2,0.
c) Cách xét tuyển
+ Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ
cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp
xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp
tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau:
- Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn;
- Có điểm sơ tuyển cao hơn;
- Có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn;
- Có điểm trung bình các môn học của cả năm học lớp 9 cao hơn.
+ Xét tuyển vào lớp không chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không
chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên. Trường
hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì
tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau:
- Có điểm thi môn chuyên tham gia tính điểm xét tuyển vào lớp không chuyên
cao hơn;
- Có điểm sơ tuyển cao hơn;
- Có điểm trung bình các môn học của cả năm học lớp 9 cao hơn.
5. ổ c ức t ực

ện

a) Quy trình tuyển sinh
- Trường THPT chuyên Hùng Vương thực hiện công tác thu nhận, lập hồ sơ,
sơ tuyển vòng 1 đảm bảo phục vụ công tác thi tuyển vòng 2. Khi có kết quả thi
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vòng 2, trường tổ chức xét tuyển người học trúng tuyển vào trường, lập danh sách
trình Sở GDĐT phê duyệt danh sách trúng tuyển.
- Sở GDĐT thành lập Hội đồng ra đề thi, các Hội đồng coi thi, Hội đồng
chấm thi, Hội đồng phúc khảo trong việc tổ chức thi tuyển của vòng 2.
b) Thời gian tuyển sinh
- Thu nhận hồ sơ và sơ tuyển vòng 1 từ ngày 30/5/2021 đến ngày 06/6/2021;
- Tổ chức thi vòng 2 trong 3 ngày: từ ngày 08/6/2021 đến ngày 10/6/2021.
II. TUYẾN SINH VÀO LỚP 10 Ở CÁC TRƢỜNG THPT DTNT
1. Đối tƣợng tuyển sinh
Người học là người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo
dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo qui định,
bản thân và gia đình định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn
và đặc biệt khó khăn với tỉ lệ: Học sinh dân tộc Bahnar và Jrai chiếm 90%, dân tộc
khác chiếm 10% của chỉ tiêu tuyển sinh.
2. Phƣơng thức tuyển sinh
a) Xét tuyển thẳng:
- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người (Quy định tại Điều II của Nghị định
số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ);
- Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng tuyển sinh (tại mục II.1)
đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa
học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.
b) Xét theo điểm
Điểm xét tuyển là tổng điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm
học ở cấp THCS của đối tượng tuyển sinh (nếu lưu ban ở lớp nào thì lấy kết quả
năm học lại của lớp đó) và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu
tiên, khuyến khích.
Điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập cho m i năm học được tính như
sau:
- 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 trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7
điểm;
- Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 điểm;
- Các trường hợp còn lại: 5 điểm.
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Đối với học sinh học theo chương trình phổ thông mới, học bạ của học sinh
này có những năm không tính điểm trung bình năm học và không xếp loại hạnh
kiểm. Để tính điểm xét tuyển cho các học sinh này, các Hội đồng tuyển sinh
(HĐTS) vào lớp 10 của các trường THPT phải tổ chức thực hiện:
+ Căn cứ vào điểm môn học, từng học kì trong học bạ để tính điểm trung
bình các môn học kỳ 1, trung bình các môn học kỳ 2, trung bình các môn cả năm
học cho các năm học theo chương trình phổ thông mới. Từ đó xếp loại học lực
tương ứng theo quy định.
+ Căn cứ vào lời nhận xét về hạnh kiểm trong học bạ để xếp loại hạnh kiểm
cuối năm của các năm học theo chương trình phổ thông mới cho học sinh.
Việc tính điểm trung bình và xếp loại hạnh kiểm căn cứ văn bản quy định
hiện hành của Bộ GDĐT.
+ Kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm cả năm học do HĐTS thực hiện
được căn cứ để tính điểm xét tuyển (đối với các năm học theo chương trình phổ
thông mới) cho đối tượng học sinh nêu trên.
- Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến
khích tối đa không quá 4,0 điểm thực hiện tại điểm IV, mục B của kế hoạch này.
3. Nguyên tắc xét tuyển
Lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp (theo chỉ tiêu từng huyện, thị xã,
thành phố) theo qui định:
- 80% chỉ tiêu xét tuyển dành cho học sinh của các trường THCS DTNT.
- 20% chỉ tiêu còn lại xét tuyển học sinh từ các trường THCS khác.
Nếu đến chỉ tiêu cuối cùng nhiều người học có điểm bằng nhau thì lấy tổng
điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để
xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng
tổng điểm trung bình cả năm của môn Toán và môn Ngữ văn của năm học lớp 9.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Trên cơ sở quy hoạch đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực có chất lượng của các
địa phương, quy mô của trường và chỉ tiêu tuyển sinh được giao, hằng năm nhà
trường phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho các huyện, thị xã, thành phố thuộc địa bàn
tuyển sinh của đơn vị (có tham khảo ý kiến của các địa phương trên địa bàn tuyển
sinh).
5. Quy trình và thời gian tổ chức tuyển sinh
a) Quy trình tuyển sinh
- Căn cứ kế hoạch của Sở GDĐT, các trường THPT DTNT ra thông báo
tuyển sinh, phối hợp với các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố thông báo rộng
rãi cho phụ huynh, học sinh biết phương thức, chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh, điều
kiện, hồ sơ dự tuyển. Phòng GDĐT thực hiện việc thu nhận hồ sơ dự tuyển, lập
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danh sách đăng ký gửi về trường PTDTNT tỉnh và trường THPT DTNT Đông Gia
Lai;
- Trường PTDTNT tỉnh và trường THPT DTNT Đông Gia Lai tham mưu Sở
GDĐT ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh. Trường tổ chức xét
tuyển, báo cáo kết quả về Sở GDĐT để phê duyệt.
b) Thời gian tổ chức tuyển sinh
Trường PTDTNT tỉnh và trường THPT DTNT Đông Gia Lai phối hợp với
phòng GDĐT, chính quyền địa phương và các ban ngành có liên quan để thực hiện
công tác tuyển sinh:
- Từ ngày 11/6 đến ngày 16/6/2021: Thông báo tuyển sinh;
- Từ ngày 17/6 đến ngày 26/6/2021: Thu nhận hồ sơ xét tuyển;
- Từ ngày 27/6 đến ngày 11/7/2021: Thẩm tra lý lịch;
- Từ ngày 12/7 đến ngày 15/7/2021: Thực hiện xét tuyển;
- Từ ngày 16/7 đến ngày 20/7/2021: Trình Sở GDĐT phê duyệt danh sách
trúng tuyển;
- Chậm nhất đến ngày 22/7/2021 các đơn vị thông báo hoặc gửi giấy báo
nhập học cho địa phương và học sinh.
III. TUYẾN SINH VÀO LỚP 10 Ở CÁC TRƢỜNG THPT
1. Đối tƣợng tuyển sinh
Người học đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc
chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo qui định.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh
Thực hiện theo chỉ tiêu được giao tại Công văn số 624/SGDĐT-KHTC ngày
06/4/2021 của Sở GDĐT về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10
năm học 2021-2022 cho các trường phổ thông trực thuộc Sở.
3. Phƣơng thức tuyển sinh
Dùng phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển thẳng và xét theo điểm, cụ thể
như sau:
a) Xét tuyển thẳng: Thực hiện theo khoản 1, Điều 7 của văn bản hợp nhất số
03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển
sinh THCS và tuyển sinh THPT.
b) Xét theo điểm
Điểm xét tuyển là tổn đ ểm tín t eo k t quả rèn luyện, ọc tập của 4
năm học ở cấp THCS của đối tượng tuyển sinh (nếu lưu ban ở lớp nào thì lấy kết
quả năm học lại của lớp đó) và đ ểm cộn t êm cho đối tượng được hưởng chế độ
ưu tiên, khuyến khích:
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b.1) Điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập cho m i năm học được tính
như điểm b, mục 2, phần II, mục C của kế hoạch này.
b.2) Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến
khích tối đa không quá 4 điểm. Thực hiện theo điểm IV, mục B của kế hoạch
này.
4. Nguyên tắc xét tuyển
Lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của trường.
Nếu đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều người học có điểm bằng nhau thì lấy tổng
điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để
xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng
tổng điểm trung bình cả năm của môn Toán và môn Ngữ văn của năm học lớp 9.
5. Địa bàn tuyển sinh
- Các trường thực hiện việc tuyển sinh theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố.
Học sinh học và xét tốt nghiệp THCS ở địa phương nào thì đăng ký xét tuyển vào
lớp 10 ở các trường THPT đứng chân trên địa bàn địa phương đó. Để tạo điều kiện
thuận lợi cho học sinh trong việc học tập, đi lại đối với các xã, phường vùng giáp
ranh các huyện, qui định mở rộng thêm địa bàn tuyển sinh của một số đơn vị, cụ
thể như sau:
+ Các trường THPT trên địa bàn thành phố Pleiku được tuyển học sinh xã
Chư Đang Ya (sáp nhập từ xã Chư Jôr và xã Chư Đang Ya cũ) thuộc địa bàn huyện
Chư Păh và xã Ia Der huyện Ia Grai;
+ Trường THPT Nguyễn Huệ được tuyển học sinh thuộc địa bàn xã An Phú
thành phố Pleiku;
+ Trường THPT Trần Hưng Đạo được tuyển học sinh 02 xã Hải Yang và
KDang huyện Đak Đoa;
+ Các Trường THPT: Lê Thánh Tông, Lý Thường Kiệt được tuyển học sinh
thuộc địa bàn xã Ia Trôk huyện Ia Pa, xã Ia Hiao huyện Phú Thiện;
+ Trường THPT Nguyễn Tất Thành được tuyển học sinh xã Ia Yeng thuộc
địa bàn huyện Phú Thiện;
+ Trường THPT Trường Chinh được tuyển học sinh xã Ia Băng và xã Ia
Bang huyện Chư Prông; Trường THPT Trần Cao Vân được tuyển học sinh thuộc
địa bàn xã Ia Vê huyện Chư Prông và xã Ia Hla huyện Chư Pưh;
+ Trường THPT Trần Phú được tuyển học sinh xã Gào thành phố Pleiku;
+ Các trường THPT trên địa bàn thị xã An Khê được tuyển học sinh xã Phú
An, Ya Hội huyện Đak Pơ;
Khi các trường THPT trên địa bàn thị xã An Khê kết thúc tuyển sinh đợt 1,
nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu thì tổ chức tuyển sinh đợt 2 (sau ngày 31/7/2021), trong
thời gian tuyển sinh đợt 2, Trường THPT Nguyễn Trãi được tuyển học sinh thuộc
các xã Tân An, Cư An, Phú An và Ya Hội;
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- Các trường THPT, trường Phổ thông nhiều cấp học ngoài công lập trực
thuộc Sở được tuyển sinh trên toàn tỉnh.
6. Quy trình và thời gian tổ chức tuyển sinh
a) Quy trình tuyển sinh
Căn cứ kế hoạch của Sở GDĐT, các trường THPT ra thông báo tuyển sinh,
lập kế hoạch của đơn vị và thực hiện công tác tuyển sinh đúng theo Quy chế, kế
hoạch và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT.
b) Thời gian tổ chức tuyển sinh
Các trường THPT thu nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển từ ngày 27/7 đến hết
ngày 31/7/2021.
IV. TUYẾN SINH VÀO LỚP 10 Ở CÁC TRUNG TÂM GDTX
- Thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh và Quy chế tổ chức và hoạt
động của trung tâm giáo dục thường xuyên.
- Các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện và Trung tâm GDTX tỉnh tuyển
sinh trên toàn tỉnh, theo chỉ tiêu được giao.
- Lãnh đạo các trung tâm GDNN-GDTX các huyện, trung tâm GDTX tỉnh
xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyển sinh; trình Giám đốc Sở GDĐT phê duyệt
kết quả tuyển sinh trước ngày 31/8/2021.
D. TRIỂN KHAI PHẦN MỀM HỖ TRỢ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN
- Năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn và đưa vào sử dụng
thí điểm phần mềm h trợ tuyển sinh trực tuyến lớp 10 cho khối các trường phổ
thông thuộc Sở GDĐT trên địa bàn thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun
Pa.
- Năm học 2021-2022, Sở GDĐT tiếp tục tổ chức triển khai đại trà phần
mềm h trợ tuyển sinh trực tuyến cho các trường THPT trên toàn tỉnh. Sở GDĐT
sẽ có hướng dẫn cụ thể cho các trường triển khai và học sinh đăng ký tuyển sinh
trực tuyến.
E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tuyển sinh lớp 10 năm
học 2021-2022 đối với các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.
- Thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 cho các trường THPT, trường
Phổ thông nhiều cấp học, Trung tâm GDTX tỉnh, các trung tâm GDNN-GDTX cấp
huyện.
- Chỉ đạo phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai
thực hiện kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 theo đúng quy
định.
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- Đề nghị Viettel cung cấp, chuyển dữ liệu trên hệ thống SMAS cho phần
mềm hệ thống tuyển sinh để sở GDĐT thuận tiện trong việc triển khai việc thực
hiện tuyển sinh trực tuyến mà không cần phải nhập dữ liệu của học sinh.
- Phối hợp hoàn thiện và quản trị phần mềm h trợ tuyển sinh trực tuyến vào
lớp 10 năm học 2021-2022.
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các đơn vị liên quan và UBND các huyện,
thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
theo đúng chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh (trong trường hợp đến thời điểm
tổ chức kỳ tuyển sinh năm học 2021-2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19).
II. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn hoàn tất công tác xét Tốt nghiệp
THCS năm học 2020-2021, cấp Giấy chứng nhận Tốt nghiệp (tạm thời) đúng thời
gian quy định; kiểm tra dữ liệu của học sinh lớp 9 năm học 2020-2021 trên phần
mềm SMAS (đủ dữ liệu của 4 năm học: lớp 6, lớp 7, lớp 8 và lớp 9) rồi chọn nộp
dữ liệu trên hệ thống để Viettel chuyển dữ liệu sang hệ thống tuyển sinh trực tuyến.
- Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác tuyển
sinh với UBND cấp huyện và Sở GDĐT.
III. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục
- Thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT về công tác tuyển
sinh;
- Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học
sinh và cha mẹ học sinh về đăng ký tuyển sinh trực tuyến;
- Thông báo công khai các thông tin về tuyển sinh: địa bàn tuyển sinh; chỉ
tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian
tuyển sinh...;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất; thành lập Tổ công tác h trợ và triển khai tuyển
sinh trực tuyến của trường;
- Chủ động phối hợp với cơ quan Y tế địa phương và các đơn vị liên quan tổ
chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh (trong trường hợp đến thời điểm tổ
chức tuyển sinh năm học 2021-2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19);
- Tuyển học sinh khuyết tật có nhu cầu vào học;
- Hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn, thắc mắc, khiếu nại; giải
quyết khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết;
- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo công tác tuyển sinh về cơ quan quản
lý giáo dục trực tiếp.
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Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá
trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì báo cáo về Sở GDĐT để kịp thời giải
quyết./.
Nơ n ận:
- UBND tỉnh;
- Thường trực HDND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng GDĐT;
- Các TT GDNN-GDTX huyện;
- TT GDTX tỉnh;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, KTQLCLGD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Long

