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xÉ soâcH TUYÉN sINH r,op ro
TRrIoIrc rHpr LÊ euÿ oÔN NÀvt Hgc 2018 -20Le

Càn cir Thông tu sO tZtZOtllTT-BGDDT ngày 28l3l2}l1 cüa BQ truong

BQ Giâo dpc và Eào t4o Ban hành Dièu 1Ç trucmg trung hgc c<r §ô, truùng trung

hqc phô thông và truùng phô thông c6 nhièu câp hçc;

Càn crî Quy ché tuyén sinh trung hgc co sô và tuyên sinh trung hgc phô

thông ban hành kèm theo Thông tu siS lllz}l4lTT-BGDET ngày l8l4l2}l4,
dugc süa dôi, bô sung tpi Thông tu sô lïlzOl4lTT-BGDDT ngày 2615120t4 cûa

B§ trucmg Bô Giâo dpc và Eào tpo, Thông tu s6 O51àOL8/TT-BGDDT ngày

2810212018 cüa BQ trucrng BA Giâo dpc và Eào t4o;

Càn cri Quyét dinh sô }}4!QE-SGDDT ngày 23l4l2}l8 cüa Giâm dôc Sô

Giâo dpc và Eào tpo Ban hanh Quy dinh vè n§i dung thUc hiÇn câc phu<rng thûc

tuyên sinh, cfré AO uu tiên Oôi vOi tuyên sinh trung hqc phô thông trên ct[a bàn

tinh Dàk Nông;

Càn cü Quyét dinh sô 234lQD - SGDET ngày 23l4l2}t8 cüa Giâm dôc Sô

Giâo dpc và Eào tpo tinh Eàk Nông Vè viÇc Giao chï tiêu ké hoach phât trién

giâo dsc nâm2018 (nàm hqc 2018 - 2019);

Càn cir Công vàn si5 73O/SGDET-GDTTH ngày O2l5l2OI8 cüa Sô Giâo dpc

và Dào tpo tinh Dàk Nông Vè viÇc Hudrng dân công tâc tuyên sinh THCS, và

THPT nàm hsc 2018-2019;

Càn cir tinh hinh thuc té, nay Truùng TFIPT Lê Quÿ Eôn xây dung Ké

hopch tuyên sinh vào lop 10 nàm hgc 2018 -2}lg và phân ban cq thé nhu sau:

1. Dçc tliém ûnh hinh

-Trucmg THPT Lê Quÿ Dôn ttông trên dia bàn Thôn 3,xâ Dàk Buk So,

huyÇn Tuy Eürc. Vi tri truôrng nàm ô trung tâm huyÇn Tuy Düc.

- Sô phông hqc vàn hôa 18 phông, dü dé phuc vp cho viÇc hqc t$p cüa cbn

em dia phucrng trong nàm hgc 2018 - 2019.
f

- Sô giâo:yiên dtmg lorp hiÇn c6 34 (trong nàm hgc 2018 -2019, du kién



thiéu giâo viên: O7).

- Tông sô top du kién mô trong nàm hgc là 18 lorp.

2. Chï tiêu tuyên sinh, dq kién chia t6p và phân ban

- chi tiêu tuyén sinh vào lorp 10 nâm hgc 2018 -2019: 340 hqc sinh.

- Dç kién phân ban: 08 lorp thuQc Ban Co bân.

3. D6i tugng tuyên sinh

- Là nhimg nguôi trong dô tuôi dâ hoan thanh chucmg trinh trung hqc co sÔ

ho{c Uô ttrc trung hgc co sô. r

- Dô tuôi cüa nguôi dg tuyén vào hqc lop 10 1à 15 tuôi (sinh nàm 2003).

+ Dôi vôi nhüng hqc sinh dugc hqc vugt lôp ô câp hqc truôc hogc hqc

sinh vào câp hqc ô dô tuôi cao hon tuôi quy dinh thi tuôi vào lorp 10 dugc giâm

hoflc tàng càn cir vào tuôi cüa nàm ti5t nghiÇp câp hgc truôc.

+ Hgc sinh 1à nguôi dân tQc thiêu sô, hgc sinh ktruyéttàt, hgc sinh c6

hoàn canh dac biêt kh6 khàn cô thê O tuôi cao h<vn 3 tuôi so vôi tuôi quy dinh.

- Nguài dp tuyên không trong thùi gian thi hành ân ph4t tù, trong thÙi gian

câi t4o không giam giü hoflc vi ph4m phâp luQt.

- Càn cü vào danh sâch phân vùng tuyên sinh, truÙng T[{PT Lê Quÿ Eôn

thu hô so tuyén sinh câc dôi tuqng nhu sau:

+ Hgc sinh cô thùi gian hqc tflp câp THCS và cô hô küâu thuôrng tru tpi

huyÇn Tuy Dric.

+ Hgc sinh cô thÙi gian h9c tQp tui câc truÔrng THCS Ô huyÇn Tuy Ditc.

+ Hgc sinh cô hô khâu thuùng trü tai huyÇn Tuy Düc.

+ Hgc sinh ngo4i tinh.

+ Câctruàng hçrp dpc biÇt khâc do Giâm dôc SÔ GDDT quyét dinh.

Luu ÿ: Theo quy dinh vè viÇc phân vùng tuyên sinh, hqc sinh cô hÔ khâu

thuông tru ô xâ Quâng Tân dugc phép nôp hà so tuyên sinh vào lorp 10 tpi

truôrng TI{PT Phem Vàn Eàng ho{c t4l truèrng TI{PT Trucmg Chinh

(EàkR'Lâp); hqc sinh cô hô khâu thuèrng tru ô xâ Dàk Ngo dugc phép n§p hô so

tuyén sinh vào lop 10 t4i trucnrg THPT Nguyën Dinh Chiêu (EàkR'Lâp). . q

4. Hà so dç tuyên

- Hô so dàng kÿ tuyên sinh (theo mâu quy dinh cüa SÔ Giâo dpc và Dào

t4o, dugc phât hành t4i trucmg THPT Lê Quÿ Dôn).

- Bân sao giây khai sinh hçp 1ê.
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- Giây chimg nhfn tôt nghiÇp trung hgc ccr sô tam thùi (dôi vôi hqc sinh tôt

nghiÇp THCS nâm 2018) hopc bàng tôt nghiÇp trung hgc co sô ho{c bân sao

bàng tôt nghiÇp trung hsc co sô (dôi vôi hqc sinh tôt nghiÇp THCS tir nàm 2Ol7
),

ve ruoc)

- Hgc bq câp trung hgc co sô (ban chinh).
a.A \ i \ ' '- Giây xâc nhQn chê dô uu tiên do co quan cô thâm quyên câp (nêu cô).

- Giây xâc nhfln do üy ban nhân dân xâ câp'(dôi vôi nguùi hgc dâ tôt

nghiÇp trung hgc co sô ttr nâm 2017 vè truôc) không trong thùi gian thi hành ân

phpt tù, cài tqo không giam giü ho{c vi phpm phâp luQt. ;!

- Bân sao sô hô knâu (à bân phô tô sô fr6 khâu dugc công chimg, hopc ban

phô tô kèm theo bân chinh Aé AOi chiéu).

5. Phurrng thûc tuyên sinh

a. Câc dOi tuqng tuyên sinh sau dây dugc tuyên thàng

- Nguùi ds tuyén hsc và tôt nghiÇp THCS tpi truèrng phô thOng dân tôc "ô\*
tru (nguùi dp tuyén cô thé nQp hà so bân phô tô cô xâc nhQn cüa Nhà truùng ,offi
hgc noi h9c lorp 9). 'ltçc\1\\ora lg,ll

- Nguùi ds tuyên 1à nguùi dân tqc thiéu s6 rât it nguài. t-Vil
- Nguôi dp tuyên là nguùi khuyét tpt. ,9
- Hqc sinh dqt giëLi câp qutic gia và qutic té vè vàn h6a; vàn nghÇ; thê duc

thê thao; CuQc thi khoa hgc, kÿ thuft câp qui5c gia dành cho hgc sinh trung hgc

co sô và trung hqc phô thông.

b. Câc dOi tuqng tuyén sinh côn lpi clugc sü dpng phucmg thric: Xét tuyên

Diém xét tuyên: Thyc hiÇn theo Quyét ilinh sô 2}4!QD-SGDDT ngày

23l4l2OI8 cüa Giâm dôc Sô Giâo dpc và Dào tpo Ban hành Quy dfnh vè pQi

dung thpc hiÇn câc phucrng thric tuyén sinh, cfré eô uu tiên AOi vOi tuyên sinh

trung h9c phô thông trên dfa bàn tïnh Dàk Nông (dUa vào két quâ 4 nàm hgc ô

THCS và cQng diêm uu tiên (néu c6)).

6. Hei dàng tuyên sinh cüa truong TI{PT Lê Quÿ Dôn do Giâm dôc Sô

Giâo dpc và Eào t4o ra quyét dinh thành lêp. - q

7. Thùi gian thu, nh$n hô so tuyên sinh và xét tuyën

-Ké hoach thu, nhân hà so: tù ngày l2l6l2lL8 dén hét ngày 241712018,

trong thùi gian hành chinh tù ngày thir2 dén thü 6 hàng tuàn.

- Thùi gian xét tuyên: tù ngày 2317/2018 itén ngày 251712018.
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8. Thùi gian nQp két quâ tuyên sinh vè Sô Giâo dgc và Dào tço, niêm

yét danh sâch hgc sinh trüng tuyên: ngày 2617t2018.

Trên itây là Ké ho4ch tuyén sinh vào lôp 10 nàm hgc 2018 - 2019 cûa

Truôrng Trung h9c phô thông Lê Quÿ Dôn. Nhà truôrng kinh mong quÿ Co QUffi,

don vi thông bâo dén con em dugc biét và nQp hô so dg tuyén düng quy dinh.

Noi nhfin:
- Sô GD&DT (Phông GDTrH thay b/c);
- HuyÇn üy Tuy Drtc (thay b/c);
- UBND huyÇn Tuy Drlc (thay b/c);
- Phông GD&ET huyÇn Tuy Drlc (phltr);
- Dài TH&TT HuyÇn (ph/h);
- UBND câc xâ thuÇc huyÇn Tuy Drlc (ph/h);
- Câc Truong THCS và PTDTNT ô huyÇn Tuy

Dûc (ph/h);
- Luu VT.
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