UBND TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1102/SGDĐT-QLCLGD

Sơn La, ngày 16 tháng 6 năm 2022

V/v tuyển sinh vào các trƣờng phổ
thông dân tộc nội trú trung ƣơng
năm học 2022-2023

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện;
- Trƣờng PTDTNT THCS&THPT các huyện.
Căn cứ Công văn số 266/TS-VCVB ngày 25/6/2022 của Trƣờng Phổ
thông Vùng cao Việt Bắc về việc tuyển sinh lớp 10 PTDTNT năm 2022; Công
văn số 75/CV-HN80 ngày 25/5/2022 của Trƣờng Hữu nghị 80 về việc tuyển sinh
vào học lớp 10 hệ PTDTNT; Thông báo số 13/TBTS-HNT78 ngày 02/6/2022 của
Trƣờng Hữu nghị T78 về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022 - 2023
cho Sở GD&ĐT Sơn La; Công văn số 45/TB-THPTLN-VP ngày 07/6/2022 của
Trƣờng THPT Lâm Nghiệp trực thuộc trƣờng Đại học Lâm nghiệp về việc tuyển
sinh vào lớp 10 THPT hệ dân tộc nội trú năm 2022 - 2023, Sở GD&ĐT tỉnh
Sơn La thông báo tuyển sinh vào các trƣờng PTDTNT trung ƣơng năm học 2022
- 2023 nhƣ sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh
1.1. Chỉ tiêu của các trƣờng
- Trƣờng phổ thông Vùng cao Việt Bắc: 30 chỉ tiêu tuyển sinh học sinh
lớp 10.
- Trƣờng Hữu nghị 80: 15 chỉ tiêu.
- Trƣờng Hữu nghị T78: 05 chỉ tiêu hệ A (diện nhà nước cấp học bổng).
- Trƣờng Đại học Lâm nghiệp: 05 chỉ tiêu.
1.2. Chỉ tiêu Sở Giáo dục và Đào tạo giao cho các huyện trong tỉnh
- Đối với Trƣờng phổ thông Vùng cao Việt Bắc: Mỗi huyện đề cử 03 chỉ
tiêu tuyển sinh vào lớp 10, bao gồm cả đối tƣợng tuyển thẳng.
- Đối với các trƣờng Hữu nghị 80: Mỗi huyện đề cử 03 chỉ tiêu tuyển sinh
vào lớp 10 hệ phổ thông dân tộc nội trú năm học 2022 - 2023, trong đó 02 chỉ
tiêu chính thức, 01 chỉ tiêu dự bị.
- Đối với Đại học Lâm nghiệp: Mỗi huyện đề cử 01 chỉ tiêu tuyển sinh
vào lớp 10 hệ phổ thông dân tộc nội trú năm học 2022 - 2023.
- Đối với trƣờng Hữu nghị T78: Mỗi huyện đề cử 01 chỉ tiêu tuyển sinh
vào lớp 10 hệ phổ thông trung học dân tộc nội trú năm học 2022 - 2023.
* Lƣu ý: Mỗi học sinh có thể đăng ký 02 nguyện vọng vào 02 trƣờng
khác nhau, mỗi nguyện vọng phải có 01 bộ hồ sơ tƣơng ứng với yêu cầu của
trƣờng mà học sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển.
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- Sau khi nhận đƣợc hồ sơ của các huyện, Hội đồng tuyển sinh tỉnh tổ
chức xét duyệt hồ sơ để lựa chọn học sinh đủ điều kiện theo chỉ tiêu đƣợc giao
và thông báo kết quả tới các huyện sau khi hoàn thành việc xét tuyển.
2. Đối tƣợng, điều kiện tuyển sinh
2.1. Trƣờng Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
* Đối tƣợng
- Thanh niên, thiếu niên là ngƣời dân tộc thiểu số có hộ khẩu thƣờng trú
và định cƣ 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.
- Thanh niên, thiếu niên là ngƣời dân tộc thiểu số không thuộc đối tƣợng
quy định ở trên, nếu đƣợc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định là vùng tạo nguồn
cán bộ cho các dân tộc thì cũng thuộc diện tuyển sinh vào Trƣờng Phổ thông
Vùng cao Việt Bắc.
* Điều kiện
- Thuộc các đối tƣợng nêu trên.
- Trong độ tuổi quy định.
- Kết quả học tập và rèn luyện cả năm: hai năm học lớp 8 và lớp 9 đạt
hạnh kiểm loại tốt, học lực loại giỏi, tốt nghiệp THCS loại giỏi.
* Tuyển thẳng và chế độ ƣu tiên khuyến khích
- Đối tƣợng tuyển thẳng:
+ Học sinh dân tộc thiểu số rất ít ngƣời.
+ Học sinh ngƣời dân tộc thiểu số thuộc đối tƣợng tuyển 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.
- Thứ tự ƣu tiên xét tuyển cho các đối tƣợng: Học sinh đủ điều kiện đăng ký
xét tuyển vào trƣờng Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đƣợc ƣu tiên theo thứ tự sau:
+ Ƣu tiên con đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ chính sách (Con liệt sỹ, con
thương binh, con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên …).
+ 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 trƣờng dân tộc nội trú.
+ Học sinh dân tộc thiểu số ít ngƣời hơn.
+ Học sinh có thành tích về thể dục thể thao, văn nghệ có giấy chứng
nhận của cơ quan chức năng.
2.2. Trƣờng Hữu nghị 80
* Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THCS năm 2022, các năm học ở cấp
THCS xếp loại hạnh kiểm Tốt và học lực Khá, Giỏi (đã học tiếng Anh ở cấp
THCS).
* Đối tƣợng
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- Là ngƣời dân tộc thiểu số thƣờng trú từ 03 năm trở lên (tính đến ngày
nhận hồ sơ tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
theo quy định hiện hành.
- Học sinh dân tộc thiểu số rất ít ngƣời.
- Là ngƣời dân tộc kinh thƣờng trú từ 03 năm trở lên (tính đến ngày nhận
hồ sơ tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn theo quy
định hiện hành (Đối tƣợng này chọn 01 học sinh trên tổng số chỉ tiêu).
- Là ngƣời dân tộc thiểu số có thƣờng trú từ 03 năm trở lên (tính đến ngày
nhận hồ sơ dự tuyển) ở vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc đƣợc UBND tỉnh
quy định (Đối tƣợng này chọn không quá 20% trong tổng số chỉ tiêu).
2.3. Trƣờng Hữu nghị T78
* Đối tƣợng
- Học sinh là ngƣời dân tộc thiểu số có hộ khẩu thƣờng trú và định cƣ từ
03 năm trở lên (tính đến ngày nhận hồ sơ dự tuyển) ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.
- Học sinh là ngƣời dân tộc thiểu số có hộ khẩu thƣờng trú và định cƣ từ
03 năm trở lên (tính đến ngày nhận hồ sơ dự tuyển) ở vùng tạo nguồn cán bộ
cho các dân tộc đƣợc UBND tỉnh quy định.
* Điều kiện xét tuyển
- Thuộc đối tƣợng tuyển sinh và trong độ tuổi quy định.
- Đã đƣợc học tiếng Anh 04 năm liên tục ở bậc THCS.
- Hạnh kiểm: Đạt loại Tốt cả 4 năm học THCS.
- Học lực: Xếp loại Khá trở lên trong cả 4 năm học THCS (Trong đó có
năm đạt học lực đạt loại Giỏi hoặc có các giải thưởng văn hóa văn nghệ thể
thao cấp huyện trở lên).
- Đủ sức khỏe để học tập và rèn luyện.
2.4. Trƣờng THPT Lâm Nghiệp thuộc Đại học Lâm nghiệp
* Đối tƣợng: Học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở là ngƣời dân tộc
thiểu số có hộ khẩu thƣờng trú từ 3 năm trở lên tính đến ngày 30/6/2022 ở vùng
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.
* Điều kiện, tiêu chuẩn
- Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021 - 2022 có học lực
từ trung bình trở lên trong 4 năm học (lớp 6, 7, 8, 9).
- Có tƣ cách đạo đức tốt, hạnh kiểm khá trở lên trong 4 năm THCS.
- Học sinh sinh năm 2007 (đối với học sinh là người dân tộc rất ít người
như: Ơ Đu, Sila, Mảng, Cờ Lao, Bố Y, Pu Péo, Cống, Rơ Măm, Brâu, La Ha,
Ngái, Chứt, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ tối đa là 18 tuổi).
- Học sinh phải có đủ sức khỏe để đảm bảo học tập theo quy định của bộ
Giáo dục và Đào tạo.
3. Hồ sơ tuyển sinh gồm
3.1. Yêu cầu chung với các trƣờng
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(1) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (có chứng thực).
(2) Bản sao học bạ hợp lệ (có chứng thực).
(3) Bản sao hộ khẩu thƣờng trú (có chứng thực).
(4) Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
THCS tạm thời (bản sao có công chứng).
(5) Các giấy chứng nhận ƣu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền
cấp (nếu có).
(6) 01 phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ gia đình học sinh (Họ tên, địa
chỉ, số điện thoại).
3.2. Yêu cầu riêng
* Những học sinh đăng ký xét tuyển vào Trƣờng Hữu nghị T78 nộp thêm
các loại giấy tờ sau:
+ Đơn xin xét tuyển (theo mẫu Thông báo số 13/TBTS-HNT78 gửi kèm);
+ 01 bản sơ yếu lý lịch có dán ảnh cỡ 4x6 mới chụp trong vòng 6 tháng
gần nhất, có đóng dấu giáp lai, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc
công an xã nơi cƣ trú.
+ 04 ảnh kiểu chứng minh thƣ, cỡ 3x4 chụp trong thời gian 6 tháng tính
đến ngày nộp hồ sơ (ghi họ tên, ngày sinh phía sau ảnh).
* Những học sinh đăng ký xét tuyển vào Trƣờng THPT Lâm nghiệp thuộc
ĐH Lâm Nghiệp nộp thêm các loại giấy tờ sau:
+ Đơn xin xét tuyển (theo mẫu 01gửi kèm);
+ Giấy xác nhận nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú (Mẫu số 02, có ghi rõ
thời gian đăng ký hộ khẩu thường trú tính đến ngày 30/6/2022 phải đủ 3 năm)
do cơ quan quản lý hộ khẩu cấp.
+ 04 ảnh thẻ 3x4 (Chụp trong 6 tháng gần nhất).
* Những học sinh đăng ký xét tuyển vào Trƣờng phổ thông Vùng cao
Việt Bắc nộp thêm các loại giấy tờ sau:
+ Căn cƣớc công dân bản Photo.
+ Giấy xác nhận thƣờng trú của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền tại địa
phƣơng. Xác nhận ghi rõ thời gian thƣờng trú tính đến ngày nộp hồ sơ.
4. Tổ chức thực hiện
- Sở GD&ĐT giao các phòng GD&ĐT, các Trƣờng PTDTNT
THCS&THPT nghiên cứu kỹ văn bản này và các văn bản liên quan đến công tác
tuyển sinh của các trƣờng (gửi kèm theo), căn cứ chỉ tiêu đƣợc giao, thông báo
công khai, rộng rãi để học sinh và nhân dân đƣợc biết; hƣớng dẫn học sinh làm
hồ sơ dự tuyển. Học sinh học tại các trƣờng phổ thông dân tộc nội trú
THCS&THPT nếu có nguyện vọng nộp hồ sơ tại các phòng GD&ĐT.
- Các phòng GD&ĐT tham mƣu cho Ủy ban nhân dân huyện thành lập
Hội đồng tuyển sinh và xây dựng kế hoạch tổ chức xét chọn.
- Biên bản họp xét, công văn đề cử học sinh tham gia xét tuyển vào các
trƣờng PTDTNT trung ƣơng năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện kèm danh
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sách trích ngang (theo mẫu số 03 gửi kèm) và hồ sơ học sinh đƣợc Hội đồng
tuyển sinh huyện duyệt gửi về Sở GD&ĐT (qua phòng Quản lý chất lượng giáo
dục) trƣớc ngày 27/6/2022.
Lƣu ý: Học sinh nộp hồ sơ đăng ký xin dự tuyển vào trƣờng PTDTNT
Trung ƣơng vẫn phải nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển hoặc xét tuyển vào một trƣờng
THPT trên địa bàn.
Nhận đƣợc Công văn này, Sở GD&DT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các
trƣờng PTDTNT THCS&THPT nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo quyền
lợi của học sinh./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Nhƣ trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Ban dân tộc tỉnh (P/h chỉ đạo);
- UBND các huyện(P/h chỉ đạo);
- BGĐ Sở (BC);
- Đăng Website;
- Lƣu VT, QLCLGD.

Lê Tiến Quân

Mẫu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......................, ngày ......... tháng ..... năm 2022
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT DÂN TỘC NỘI TRÖ
TRƢỜNG THPT LÂM NGHIỆP- ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP NĂM 2022
1. Họ và tên học sinh (viết in hoa): .........................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................... Nam/Nữ: .................
3. Hộ khẩu thƣờng trú: Thôn…………………; Xã ............................;
Huyện ............................Tỉnh ...............
4. Thời gian đăng ký hộ khẩu từ ngày........... tháng........... năm................ đến nay.
5. Thuộc diện ƣu tiên đặc biệt (thuộc diện nào thì đánh dấu X vào ô đối tƣợng đó, nếu không
thì bỏ trống):
- Con liệt sỹ:
- Con thƣơng binh:
- Con mồ côi cả cha, mẹ, không có ngƣời đỡ đầu:
6. Kết quả học tập và rèn luyện bậc THCS:
TT
1
2

Nội dung
Học lực
Hạnh kiểm

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

7. Tham dự kỳ thi tốt nghiệp THCS ngày ...... tháng ..... năm ........ Đỗ loại: .......
8. Điểm trung bình các môn chính lớp 9:
Môn Toán : ........... điểm
Môn Hoá học: .......... điểm
Môn Vật lý: ........... điểm
Môn Sinh học: .......... điểm.
9. Căn cứ tiêu chuẩn xét tuyển của trƣờng THPT Lâm nghiệp - Đại học Lâm nghiệp và
nguyện vọng của bản thân, tôi xin đăng ký xét tuyển vào lớp 10 THPT dân tộc nội trú của
trƣờng THPT Lâm nghiệp - Đại học Lâm nghiệp năm 2022.
10. Tôi xin hứa cố gắng học tập và rèn luyện, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của Nhà
trƣờng.
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách
nhiệm.
11. Địa chỉ gửi giấy báo nếu trúng tuyển:
Họ tên ngƣời nhận:…………………………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………….
Số điện thoại:…………………………………………………….
Cam kết của phụ huynh học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Học sinh ký tên
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu số 02
UBND XÃ………………………….....
CƠ QUAN CÔNG AN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........., ngày ….. tháng ….. năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN
HỘ KHẨU THƢỜNG TRÖ
CÔNG AN (xã, thị trấn)…….. .......................................... XÁC NHẬN
Học sinh(ghi rõ họ và tên): ................................................Giới tính: ....................
Sinh ngày............tháng......... năm..................... Dân tộc: .....................................
có hộ khẩu thƣờng trú tại: (ghi rõ thôn, xã, huyện, tỉnh):………………………...
.................................................................................................................................
từ ngày ………. tháng ……… năm …….. đến ngày …… tháng …... năm …….
Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, học sinh…………………………………..
có thời gian thƣờng trú tại địa phƣơng là:...................năm.
………………, ngày ……. tháng ……. năm 2022
Trƣởng Cơ quan Công an
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Mẫu số 03
DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỀ CỬ HỌC SINH CỦA HUYỆN THAM GIA XÉT TUYỂN VÀO CÁC TRƢỜNG PTDTNT TW
NĂM HỌC 2022 - 2023
(kèm theo Công văn số…………)
Chính
Họ Ngày Nơi Nữ/ Dân
Hộ
Thời Thuộc Họ tên Họ tên
Điểm tổng kết học tập
Kết
Diện Nguyện Ghi
thức/
và tháng sinh Nam tộc
khẩu
gian
vùng
cha,
mẹ,
quả ƣu tiên, vọng 2 chú
Lớp 6 Lớp Lớp 8 Lớp 9
Dự bị
tên
năm
thƣờng thƣờn
nghề
nghề
xét
khuyến
7
sinh
trú
g trú
nghiệp nghiệp H H H H H H H H
TN
khích
(Xã,
(năm)
L K L K L K L K
Huyện)
1. Trƣờng Hữu nghị 80
Chính thức
Dự bị
2. Trƣờng Hữu nghị T78
Chính thức
Dự bị
3. Trƣờng PT Vùng cao VB
1
2
Tuyển
thẳng
Trƣờng ĐH Lâm nghiệp
Chính thức
Dự bị
NGƢỜI LẬP DANH SÁCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
* Lưu ý: Những học sinh đã đăng ký xét tuyển vào một trƣờng có thể đƣợc đăng ký nguyện vọng 2 vào một trƣờng khác nếu thấy đủ điều kiện và có
nguyện vọng. Những học sinh này phải nộp cả hồ sơ cho nguyện vọng 2. Trong trƣờng hợp không xét đủ chỉ tiêu, Sở sẽ xem xét đến nguyện vọng 2.

