
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

       Số:               
V/v hướng dẫn tuyển sinh trường  

phổ thông Dân tộc nội trú  

năm học 2021-2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng 4 năm 2021 

Kính gửi: 

-  Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; 

-  Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú. 

 

Căn cứ Quyết định 597/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyến sinh đầu cấp năm học 2021-2022 đối với 

các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú, ban 

hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ phương án – kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tốt nghiệp 

THCS năm 2021 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 của tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu; 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh trường phổ thông Dân 

tộc nội trú năm học 2021 – 2022 như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI TUYỂN SINH 

- 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 của các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- 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 còn lại của tỉnh; 

 - Con em 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 của các huyện, thị xã thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tỉ lệ tuyển học sinh 

người Kinh không quá 5%. 

II. ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

1. Điều kiện 

a) Thuộc đối tượng tuyển sinh qui định tại mục I. 

b) Trong độ tuổi qui định. 

c) Về học lực và hạnh kiểm (đối với tuyển sinh vào lớp 10) 
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  - Đối với học sinh người dân tộc thiểu số: Tốt nghiệp THCS, có xếp loại 

năm lớp 9 hạnh kiểm từ khá trở lên và học lực từ trung bình trở lên; 

 - Đối với học sinh người Kinh: Tốt nghiệp THCS, có xếp loại năm lớp 9 

hạnh kiểm tốt và học lực từ khá trở lên. 

2. Hồ sơ dự tuyển 

a) Giấy khai sinh (bản sao xuất trình kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao 

từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực); 

b) Sổ hộ khẩu (bản sao xuất trình kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao từ 

sổ gốc có chứng thực; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận hộ 

khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương); 

c) Học bạ cấp tiểu học (đối với dự tuyển vào cấp THCS), học bạ cấp THCS 

(đối với dự tuyển vào cấp THPT); 

d) Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời 

hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS (đối với dự tuyển vào cấp THPT); 

đ) Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp 

(nếu có). 

III. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH  

 Năm học 2021-2022, truờng phổ thông dân tộc nội trú tuyển 70 học sinh vào 

lớp 10 và 70 học sinh vào lớp 6. 

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: XÉT TUYỂN 

1.Tuyển sinh vào lớp 10 

- Bước 1: Tuyển thẳng học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú đã tốt 

nghiệp trung học cơ sở; học sinh là người dân tộc rất ít người; học sinh người dân 

tộc thiểu số 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. 

- Bước 2: Xét tuyển học sinh 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. 

- Bước 3: Xét tuyển học sinh 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 được uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu qui định là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc và 
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học sinh 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. 

- Việc xét tuyển căn cứ vào điểm xét tuyển.  

- Điểm xét tuyển là tổng số điểm của kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm 

học ở trung học cơ sở và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên. 

- Trong đó điểm kết quả rèn luyện và học tập trong từng năm học THCS và 

điểm ưu tiên 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. 

- Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên như sau: 

* Đối tượng 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; 

+ Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; 

+ Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến 

ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; 

* Đối tượng 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%”. 
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* Đối tượng 3: Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng:  

+ 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. 

- Ghi chú: Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ, danh sách thôn đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi ở tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu gồm:  

 Huyện Xuyên Mộc: gồm các thôn Ấp 1, Ấp 2 tây xã Bàu Lâm; Ấp Bàu Hàm, 

Ấp Bàu Ngứa xã Tân Lâm; Ấp khu I xã Bình Châu; Ấp Tân Rú, Ấp Tân Trung xã 

Phước Tân; Ấp Phú Quý, Ấp Phú Tài, Ấp Phú Lộc, Ấp Phú Vinh, Ấp Phú Lâm xã 

Hòa Hiệp.  

 Huyện Châu Đức: gồm các thôn Lồ Ô xã Đá Bạc; thôn 1, thôn 3 xã Suối Rao;  

- Nếu học sinh có nhiều chế độ ưu tiên khác nhau thì lấy chế độ ưu tiên có mức 

cộng điểm cao nhất. 

- Nếu nhiều người học có điểm bằng nhau thì xét tiếp điểm trung bình cả năm 

học lớp 9, tổng điểm trung bình cả năm của môn Toán và môn Ngữ văn của năm 

học lớp 9. 

2. Tuyển sinh vào lớp 6 

- Bước 1: Tuyển thẳng học sinh là người dân tộc rất ít người; học sinh người 

dân tộc thiểu số đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể 

thao. 

- Bước 2: Xét tuyển học sinh 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. 

- Bước 3: Xét tuyển học sinh 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 được uỷ ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu qui định là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc và 

học sinh 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. 

Chế độ ưu tiên xét theo thứ tự Đối tượng 1, 2, 3 cho các đối tượng theo quy 

định như trên.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Các phòng GDĐT triển khai hướng dẫn, thông báo kế hoạch tuyến sinh vào 

trường DTNT đến các đơn vị trực thuộc để học sinh, phụ huynh biết thực hiện; 

2. Trường phổ thông DTNT thành lập Hội đồng tuyển sinh, xây dựng kế 

hoạch và niêm yết công khai kế hoạch tuyển sinh trước ngày 25/4/2021. Tổ chức  

thực hiện tuyển sinh theo khung thời gian như sau: 

- Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển hoàn thành trước ngày 26/5/2021; 

- Tổ chức xét tuyển, công bố kết quả, trả hồ sơ cho thí sinh không trúng tuyển 

trước ngày 28/05/2021. 

- Báo cáo kết quả tuyển sinh, trình Sở Giáo dục và đào tạo duyệt  trước ngày 

30/06/2021.  

Trên đây là hướng dẫn thực hiện kế hoạch tuyển sinh vào trường phổ thông 

DTNT năm học 2021 – 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn 

vị triển khai, phổ biến cho học sinh và phụ huynh thuộc đối tượng tuyển sinh được 

biết để thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban tuyên giáo TU (thay báo cáo) 

- Ban VHXH HĐND tỉnh (thay báo cáo); 

- Ban Dân tộc tỉnh  (phối hợp); 

- UBND huyện, TP, TX; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu VT, QLCL.         
      

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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