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 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  Số: 36/PATS – THPT.                                        Krông Nô, ngày 29 tháng 4 năm 2022 
 

PHƯƠNG ÁN 

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  
NĂM HỌC 2022 - 2023 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và THPT ban hành kèm theo văn bản hợp nhất 
số 03/VBHN-BGDĐT, Thông tư số 11/2014/TT-BGĐT, ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Bộ 
giáo dục và đào tạo; 

Thực hiện quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh Đăk Nông về phê 
duyệt kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đăk Nông 
năm học 2022 – 2023; 

Thực hiện Công văn số 467/SGDĐT–GDTrH-QLCL ngày 01/4/2022 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2022 – 
2023. 

Trường THPT Krông Nô lập Phương án tuyển sinh vào lớp 10 bậc THPT năm học 2022- 2023 
như sau: 
        I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: 

1. Hồ sơ dự tuyển: 
 1.1. Đơn dự tuyển: Theo mẫu của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông quy định. 
 1.2. Học bạ chính của cấp THCS. 
 1.3. Bản sao giấy khai sinh.  
 1.4. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. 
 1.5. Bản photo công chứng sổ hộ khẩu 
 1.6. Các giấy tờ được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp. 
 1.7. 02 ảnh 3x 4 (Phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh để làm học bạ lớp 10). 
 1.8. Học sinh năm trước chưa được xét tuyển hoặc chưa trúng tuyển trong Đơn xin dự tuyển 

phải có xác nhận của UBND xã hoặc thị trấn nơi có hộ khẩu thường trú xác nhận không vi 
phạm pháp luật. 
2. Độ tuổi dự tuyển: 
Những học sinh trong độ tuổi đã hoàn thành chương trình THCS hoặc bổ túc THCS. Tuổi 

của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi. Đối với những học sinh được học vượt  lớp ở cấp học 
trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm 
hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.    

3. Đối tượng dự tuyển và vùng tuyển sinh: 
Những học sinh trong độ tuổi đã hoàn thành chương trình THCS hoặc bổ túc THCS. Việc 

tuyển sinh thực hiện theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn huyện, thành phố theo 
phân vùng tuyển sinh thực hiện quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Đăk Nông: 

- Học sinh tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS đủ các điều kiện dự tuyển nói trên. 
- Học sinh học THCS và có hộ khẩu trên địa bàn tuyển sinh: Gồm Thị trấn Đak Mâm, xã 

Đắk Drô, Nam Đà, Buôn Choach, Nâm Nung, Nâm N’Đir, Tân Thành;  
- Học sinh học các trường THCS trên địa bàn tuyển sinh:  Thị trấn Đak Mâm, các xã Đắk 

Drô, Nam Đà, Buôn Choach, Nâm Nung, Nâm N’Đir, Tân Thành; 
- Học sinh có hộ khẩu trên địa bàn tuyển sinh: Thị trấn Đak Mâm, các xã Đắk Drô, Nam 

Đà, Buôn Choach, Nâm Nung, Nâm N’Đir, Tân Thành; 
- Học sinh ngoại tỉnh. 
- Những trường hợp đặc biệt khác do Giám đốc Sở giáo dục đào tạo quyết định. 
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II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH: 
1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: 
1.1. Nhận hồ sơ 
- Đợt 1: Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 30/6/2022 
- Đợt 2: Từ ngày 11/7/2022 đến ngày 20/7/2022. 
- Địa điểm: Tại văn phòng trường THPT Krông Nô, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đăk Nông.  
Điện thoại: 02613.705.379. Website : c3krongno.daknong.edu.vn 
1.2. Nhập dữ liệu:  
Đợt I: Từ 15/6/2022 đến 22/6/2022 
Đợt II: Từ 18/7/2022 đến 20/7/2022. 
1.3. Nộp dữ liệu: Ngày 22/7/2022 về phòng GDTrH-QLCL  
1.4. Nộp hồ sơ xét duyệt kết quả tuyển sinh: Ngày 25/7/2022 về phòng GDTrH-QLCL 
1.5. Niêm yết danh sách trúng tuyển: Ngày 25/7/2022  
2. Phương thức tuyển sinh:  Thực hiện theo hình thức xét tuyển. 
Xét tuyển thực hiện theo quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh 

Đăk Nông về phê duyệt kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn 
tỉnh Đăk Nông năm học 2022-2023; Công văn số 467/SGDĐT–GDTrH-QLCL ngày 01/4/2022 
của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ 
thông năm học 2022 -2023. 

Tuyển thẳng: Những học sinh trong vùng tuyển thuộc các đối tượng sau: 
+ Học sinh đã tốt nghiệp trường PT DTNT THCS & THPT huyện; 
+ Học sinh là người dân tộc rất ít người. 
+ Học sinh khuyết tật. 
+ Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; 

Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học. 
III. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀO LỚP 10: 
1. Số lượng: 530 học sinh. 
2.  Dự kiến sắp xếp lớp vào các nhóm môn học lựa chọn, chuyên đề học tập lựa chọn: 

Học sinh dựa vào năng lực của bản thân để đăng ký lựa chọn tổ hợp môn học (nếu trúng 
tuyển) và chuyên đề học tập tự chọn như sau: 

TT 
Số 
lớp 

Số học 
sinh 

Tổ hợp môn tự 
chọn 

Môn học tự chọn 
Chuyên đề học 

tập tự chọn 
Ghi chú (xét Đại 
học theo khối) 

1 2 82 Khoa học tự nhiên Lịch sử, Tin học Toán, Lý, Hóa A, B, D… 

2 2 82 Khoa học tự nhiên Địa lý, Tin học Toán, Hóa, Sinh A, B, D… 

3 2 82 Khoa học tự nhiên 
GDKT và pháp luật, 

Tin học 
Toán, Văn, Anh A, B, D… 

4 2 82 Khoa học xã hội Tin học, Sinh học Toán, Văn, Anh C, D… 

5 2 82 Khoa học xã hội Tin học, Công nghệ Văn, Sử, Địa C, D… 

6 2 120 Khoa học xã hội Công nghệ, sinh học Văn, Sử, Địa C, D… 

 Lưu ý:  
2.1. Việc sắp xếp lớp và các nhóm tự chọn vào tình hình thực tế của nhà trường: Đội ngũ 

GV, CSVC, trang thiết bị dạy học… 
2.2. Thực hiện theo kế hoạch giáo dục Trung học phổ thông (GDPT 2018): 
Môn bắt buộc gồm 5 môn sau: Ngữ văn, Toán, Anh văn, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc 

phòng và an ninh. 
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Môn học tự chọn: Chọn 5 môn trong ba nhóm môn sau: 
 Khoa học tự nhiên: Vật lý, Hóa học, Sinh học. 
 Khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật. 
 Công nghệ và Nghệ thuật: Tin học, Công nghệ, Nhạc và Mỹ thuật (Chưa có giáo viên) 
Chuyên đề hoạt động giáo dục bắt buộc: Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp: 105 
tiết/năm. 
Chuyên đề học tập tự chọn gồm ba cụm chuyên đề. 
Giáo dục địa phương: 35 tiết/năm. 
Ngoài ra học sinh còn có môn tự chọn: Ngoại ngữ 2, Tiếng dân tộc. 
Tổng số tiết trung bình/tuần: 29 tiết. 
Tổng số tiết/năm học (Không kể các môn tự chọn): 1015 tiết. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Đối với nhà trường 

- Trước ngày 30/4/2022 thông báo phương án tuyển sinh. 
- Trước ngày 30/4/2022 trình, ký quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh; 
- Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của học sinh; bàn giao hồ sơ dự tuyển cho Hội đồng tuyển sinh; 
- Tiếp nhận kết quả xét tuyển của Hội đồng tuyển sinh, trình Giám đốc Sở GD&ĐT phê 

duyệt kết quả tuyển sinh; 
- Công bố kết quả tuyển sinh, tổ chức nhập học cho những thí sinh trúng tuyển; 
- Tổ chức lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định. 

2. Đối với Hội đồng tuyển sinh 
Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh theo hướng dẫn tại công văn số 467/SGDĐT-GDTrH-QLCL, 

ngày 01/4/2022 của Sở GD&ĐT Đăk Nông về việc hướng dẫn tuyển sinh trung học cơ sở, 
trung học phổ thông năm học 2022- 2023. 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023. Trong quá trình thực 
hiện, mọi thông tin liên hệ các số điện thoại: 02613.705.379 để được tư vấn, giải quyết. 

 
Nơi nhận: 

    -    Sở GD & ĐT,UBND huyện (để phê duyệt và báo cáo);                HIỆU TRƯỞNG                                               
- Phòng Giáo dục-ĐT Krông Nô(để ph/h);                                                  (Đã ký) 
- Website trường. 
- Lưu VP. 

                                                                                                     
         
                                                                                                            Lê Thị Chung 


