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Số: 653/SGD&ĐT- GDTrH.
V/v Thông báo, hướng dẫn tuyển sinh lớp
10 hệ THPT DTNT trường Hữu nghị T78
năm học 2019 - 2020

Cao Bằng, ngày 05 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện
Căn cứ Thông báo số 79/TBTS - HNT78 ngày 24 tháng 5 năm 2019 của
Trường Hữu nghị T78 về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2019 - 2020
cho Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng (GD&ĐT), Sở GD&ĐT thông báo và
hướng dẫn các đơn vị và thực hiện công tác tuyển sinh như sau:
1. Chỉ tiêu phân bổ
Căn cứ chỉ tiêu phân bổ của trường Hữu nghị T78 giao cho tỉnh Cao Bằng
lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú năm học 2019-2020: 15 chỉ tiêu (diện được nhà
nước cấp học bổng. 100% ăn, ở, sinh hoạt, học tập trong trường), Sở GD&ĐT
phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị như sau:
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Trùng Khánh
Hạ Lang
Phục Hòa
Thông Nông
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2. Đối tượng và điều kiện xét tuyển
a. Đối tượng
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.
b. Điều kiện
- Thuộc đối tượng tuyển sinh; có đủ tiêu chuẩn học trường THPT theo quy
định của Bộ GD&ĐT;
- Đã được học tiếng Anh liên tục 04 năm ở Cấp trung học cơ sở (THCS);
- Hạnh kiểm: Đạt loại Tốt cả 04 năm học THCS;
- Học lực: Xếp loại Khá trở lên trong cả 04 năm học THCS (Trong đó điểm
trung bình các môn Văn, Toán cả 4 năm đạt từ 7,0 trở lên);
- Đủ sức khỏe để học tập và rèn luyện.
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3. Hồ sơ dự tuyển
- Học bạ cấp trung học cơ sở (có chứng thực); mang theo bản chính để
đối chiếu khi có giấy báo nhập học;
- 01 bản sao bằng tốt nghiệp THCS (có chứng thực) hoặc giấy chứng
nhận tốt nghiệp THCS tạm thời;
- 01 bản 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);
- Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có);
- 04 ảnh cỡ 3x4, chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
4. Cách thức xét tuyển
Chỉ xét tuyển các hồ sơ dự tuyển đảm bảo yêu cầu tại mục 2 và theo chỉ
tiêu phân bổ cho từng huyện. Thứ tự xét tuyển như sau:
a. Xét các đối tượng ưu tiên theo thứ tự:
- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người;
- Học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh đạt giải cấp quốc gia về văn hóa; văn
nghệ; thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.
- Nếu học sinh thuộc cùng đối tượng thì xét tuyển theo ý b cho đủ chỉ tiêu.
b. Xét tuyển các hồ sơ không thuộc đối tượng tại điểm a, mục 4 căn cứ
kết quả các năm học cấp THCS
- Xét tổng điểm trung bình các môn học cả năm của 4 năm học cấp THCS
(Lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9) từ cao đến thấp (Điểm xét tuyển).
- Trường hợp Điểm xét tuyển bằng nhau thì xét theo thứ tự ưu tiên như sau:
+ 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 cấp tỉnh, cấp huyện các bộ môn văn hóa, văn nghệ; thể
dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học;
+ Học lực cả năm lớp 9 cao hơn;
+ Điểm trung bình các môn cả năm học lớp 9 cao hơn.
c. Xét chung toàn tỉnh
Nếu chỉ tiêu các huyện vẫn còn thì xét chung toàn tỉnh cho tất cả các hồ sơ
dự tuyển chưa trúng tuyển theo cách thức xét ở ý b mục 4.
5. Tổ chức thực hiện
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a. Đối với phòng GD&ĐT huyện
- Thông báo rộng rãi đến học sinh các trường THCS trên địa bàn huyện có
nguyện vọng đăng ký dự tuyển.
- 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 đăng ký xét tuyển gửi về Sở bao gồm: Báo cáo quá trình tiếp
nhận hồ sơ, biểu trích ngang học sinh (theo mẫu nhập trực tuyến có xác nhận của
lãnh đạo phòng GD&ĐT). Nộp hồ sơ về Sở GD&ĐT chậm nhất ngày 25/6/2019.
b. Đối với Sở GD&ĐT
- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh từ các phòng GD&ĐT huyện;
- Thành lập Hội đồng xét tuyển; tổ chức xét tuyển theo quy định;
- Gửi hồ sơ đã được xét về trường Hữu nghị T78.
6. Lệ phí tuyển sinh: Không.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ
với Phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT Cao Bằng (gặp đ/c Nguyễn Sơn Hà ĐT: 0915136202) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng: TCCB, GDDT&CTHSSV,
KH&KĐCL;
- Lưu: VT, GDTrH.
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