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Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.
Căn cứ Công văn số 216/TS-VCVB ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Trường
PT Vùng cao Việt Bắc về việc tuyển sinh hệ phổ thông dân tộc nội trú năm 2019,
Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng (GD&ĐT) thông báo và hướng dẫn các đơn vị
thực hiện công tác tuyển sinh như sau:
1. Chỉ tiêu phân bổ
Căn cứ chỉ tiêu phân bổ của trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc giao cho
tỉnh Cao Bằng cả lớp 9 và lớp 10: 40 (Bốn mươi), trong đó lớp 9 chỉ tuyển đối
tượng là học sinh dân tộc thiểu số rất ít người (Ơ Đu; Brâu;Rơ Măm; Pu Péo; Si
La; Ngái; Cống; Bố Y; Cờ Lao; Lô Lô; Mảng; Lự; Chứt; Pà Thẻn; La Ha; La Hủ)
có đủ điều kiện và hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu các huyện/ thành phố được
phân bổ tuyển sinh không có đối tượng học sinh lớp 9 thì chỉ tiêu 100% là lớp 10.
Sở GD&ĐT phân bổ chỉ tiêu cho các huyện, thành phố như sau:
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Bảo Lạc
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Nguyên Bình
Thạch An
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Quảng Uyên
Thông Nông
Trùng Khánh
Hà Quảng
Hạ Lang
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Thành phố
Tuyển hồ sơ thuộc đối tượng
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2. Đối tượng
2.1. Đối tượng 1:
1

Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và
định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.
2.2. Đối tượng 2:
Thanh thiếu niên là người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ
03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn theo quy định hiện hành (tuyển sinh không quá 5% tổng số chỉ tiêu
của trường).
3. Điều kiện và hồ sơ dự tuyển
3.1. Điều kiện
a, Thuộc đối tượng quy định tại mục 2 của văn bản này;
b, Trong độ tuổi quy định;
c, Có kết quả học tập, rèn luyện cả năm:
- Đối với đăng ký xét tuyển lớp 10: Hai năm lớp 8 và lớp 9 đạt hạnh kiểm
loại tốt, học lực đạt loại giỏi, tốt nghiệp THCS loại giỏi;
- Đối với đăng ký xét tuyển lớp 9: Hai năm học lớp 6 và lớp 7 học lực và
hạnh kiểm từ trung bình trở lên.
3.2. Hồ sơ dự tuyển
a, Giấy khai sinh bản sao có chứng thực;
b, Sổ hộ khẩu bản sao có chứng thực;
c, Học bạ cấp THCS bản sao có chứng thực;
d, Bằng tốt nghiệp THCS bản sao có chứng thực hoặc giấy chứng nhận tốt
nghiệp tạm thời (đối với học sinh đăng ký xét tuyển lớp 10);
e, Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền
cấp (nếu có);
g, 01 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ khi cần báo tin.
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. Sau khi kiểm
tra xong sẽ trả lại cho học sinh.
4. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích
a. Tuyển thẳng vào trường các đối tượng sau:
- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người thuộc đối tượng tuyển sinh và đảm
bảo điều kiện tuyển sinh;
- Học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh, đảm bảo điều kiện tuyển sinh, 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.
b. Thứ tự ưu tiên xét tuyển cho các đối tượng:
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- Học sinh là con liệt sĩ;
- Học sinh là con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con của người được cấp giấy chứng nhận
được hưởng chính sách như thương binh, con của người có công với nước, con mồ
côi cả cha lẫn mẹ, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
- Học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện các
môn văn hóa.
- Học sinh học tập và tốt nghiệp THCS tại các trường dân tộc nội trú;
- 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. Cụ thể: Tổng điểm trung bình các môn cả
năm của các lớp: 6, 7, 8, 9 cao hơn;
- Học sinh dân tộc thiểu số ít người hơn (của tỉnh);
- Học sinh có thành tích về thể dục thể thao, văn nghệ được cấp giấy chứng
nhận từ cấp tỉnh trở lên.
5. Phương thức xét tuyển
Sở GD&ĐT tổ chức xét tuyển theo thứ tự sau:
a. Xét tuyển học sinh lớp 9
- Thực hiện xét tuyển theo từng huyện/thành phố đối với chỉ tiêu đã phân
bổ;
- Xét ưu tiên theo thứ tự ở mục 4;
- Nếu đối tượng này không có hồ sơ đăng ký dự tuyển thì sẽ chuyển chỉ tiêu
sang cho học sinh lớp 10 của huyện đó.
b. Xét tuyển học sinh lớp 10 đối tượng 1
- Thực hiện xét tuyển theo từng huyện/thành phố theo chỉ tiêu đã phân bổ;
- Xét tuyển ưu tiên theo thứ tự ở mục 4;
- Nếu chỉ tiêu của huyện/thành phố vẫn còn thì chuyển chỉ tiêu sang xét
chung toàn tỉnh cho đối tượng này.
c. Xét tuyển học sinh lớp 10 đối tượng 2
- Xét chung cho tất cả hồ sơ đăng ký xét tuyển của tỉnh;
- Xét tuyển ưu tiên theo thứ tự tại mục 4;
- Nếu chỉ tiêu vẫn còn thì chuyển chỉ tiêu đó sang xét chung toàn tỉnh cho
đối tượng 1, lớp 10.
d, Xét chung toàn tỉnh cho đối tượng 1 lớp 10 (nếu còn chỉ tiêu)
Trong quá trình xét, nếu còn chỉ tiêu, tất cả hồ sơ chưa trúng tuyển thuộc đối
tượng 1, lớp 10 sẽ được xét chung toàn tỉnh theo thứ tự ưu tiên nêu tại mục 4 cho
đủ chỉ tiêu của tỉnh.
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6. Tổ chức thực hiện
a. Đối với phòng GD&ĐT
- Căn cứ chỉ tiêu phân bổ của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT huyện/thành phố
có trách nhiệm thông báo tuyển sinh công khai đến các xã và các trường Trung
học cơ sở trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn phụ huynh, học sinh làm hồ sơ đăng
ký dự tuyển;
- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ học sinh đúng đối tượng, đảm bảo điều kiện
tham gia dự tuyển vào học trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.
- Nhập dữ liệu học sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức nhập trực tuyến
cùng tiến độ với nhận hồ sơ học sinh;
- Nộp hồ sơ về Sở GD&ĐT, bao gồm: Báo cáo quá trình tiếp nhận hồ sơ,
danh sách học sinh đăng ký xét tuyển (theo mẫu nhập trực tuyến có xác nhận của
phòng GD&ĐT), toàn bộ hồ sơ học sinh tham gia dự tuyển. Hồ sơ tuyển sinh gửi
về Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT trước ngày 02 tháng 7 năm 2019.
b. Đối với Sở GD&ĐT
Sở GD&ĐT thành lập Hội đồng xét tuyển, tổ chức xét tuyển và gửi hồ sơ,
danh sách đề nghị xét trúng tuyển về trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.
Trên đây là hướng dẫn về công tác tuyển sinh lớp 9 và lớp 10 hệ PT DTNT
trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc năm học 2019 - 2020 của Sở GD&ĐT. Đề
nghị phòng GD&ĐT các huyện/ thành phố triển khai thực hiện và đảm bảo đúng
thời gian qui định.
Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị nếu có vướng mắc liên hệ
Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Cao Bằng (gặp đ/c Nguyễn Sơn Hà - ĐT:
0915136202) để được hướng dẫn./.
N¬i nhËn:
- Như trªn;
- L·nh ®¹o Së;
- Các phòng: TCCB, KT&KĐCL,
GDDT&CTHSSV;
- Lưu: VT, GDTrH.
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