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KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2020-2021 
  

 Căn cứ Công văn số 1877/UBND-KGVX ngày 28/5/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về kế hoạch tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 

2020 -2021, 

 Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum bàn hành Kế hoạch tuyển sinh các cấp học 

mầm non, phổ thông năm học 2020-2021 gồm các nội dung cụ thể sau: 
 

I. Tuyển sinh vào các trường do Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, 

thành phố quản lý  

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020-2021 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao 

cho các huyện, thành phố tại Quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 10/12/2019, các 

phòng giáo dục và đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giao kế 

hoạch tuyển sinh cho từng đơn vị trên địa bàn. Việc giao chỉ tiêu tuyển sinh cho các 

trường phải phù hợp với điều kiện của các trường và thuận lợi với điều kiện học tập 

của học sinh. 

Công tác tuyển sinh năm học 2020-2021 đối với các trường thuộc Phòng Giáo 

dục và Đào tạo các huyện, thành phố quản lý phải được hoàn thành trước ngày 

15/8/2020. 

II. Tuyển sinh các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

1. Tuyển sinh vào các trường thực hành sư phạm, trung học phổ thông và 

Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Liên Việt Kon Tum 
 

TT Trường 
Đối tượng/ 

Địa bàn tuyển sinh 

Phương thức 

tuyển sinh 

Ngày bốc 

thăm, kiểm tra, 

thi tuyển 

Ngày hoàn 

thành tuyển 

sinh 

1.1.Tuyển sinh mầm non 

1 Mầm non 

THSP Kon 

Tum 

- Nhà trẻ: trẻ 2 tuổi (sinh 

năm 2018); 

- Mẫu giáo: trẻ 3 tuổi (sinh 

năm 2017); 

(Hộ khẩu thường trú tại 

tỉnh Kon Tum). 

Xét tuyển 19/7/2020 21/7/2020 

1.2. Tuyển sinh vào lớp 1 

1 Tiểu học 

THSP Ngụy 

Như Kon Tum 

Trong độ tuổi quy định, hộ 

khẩu thường trú tại tỉnh 

Kon Tum 

Xét tuyển 19/7/2020 21/7/2020 
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TT Trường 
Đối tượng/ 

Địa bàn tuyển sinh 

Phương thức 

tuyển sinh 

Ngày bốc 

thăm, kiểm tra, 

thi tuyển 

Ngày hoàn 

thành tuyển 

sinh 

1.3. Tuyển sinh vào lớp 6 

1 THCS-THPT 

Liên Việt 

Kon Tum 

- Trong độ tuổi quy định, 

hoàn thành chương trình 

tiểu học; 

- Hộ khẩu thường trú tại 

tỉnh Kon Tum.  

Kết hợp xét 

tuyển với 

kiểm tra 

môn Tiếng 

Việt  và 

Toán 

21/7/2020 24/7/2020 

2 THCS THSP 

Lý Tự Trọng 

- Trong độ tuổi quy định, 

hoàn thành chương trình 

tiểu học; 

- Địa bàn tuyển sinh: 

+ Hệ chất lượng cao: Hộ 

khẩu thường trú tại tỉnh 

Kon Tum; 

+ Hệ đại trà: Hộ khẩu 

thường trú tại phường 

Quyết Thắng - TP. Kon 

Tum. 

- Hệ chất 

lượng cao: 

Kết hợp xét 

tuyển với 

kiểm tra 

môn Tiếng 

Việt và 

Toán; 

- Hệ đại trà: 

Xét tuyển. 

21/7/2020 - Hệ chất 

lượng cao: 

24/7/2020; 

 

 

 

 

- Hệ đại trà: 

31/7/2020. 

3 THPT Ngô 

Mây 

- Trong độ tuổi quy định, 

hoàn thành chương trình 

tiểu học; 

- Hộ khẩu thường trú tại 

phường Ngô Mây và thôn 

Trung Thành, xã Vinh 

Quang - Tp. Kon Tum. 

Xét tuyển  15/8/2020 

1.4. Tuyển sinh vào lớp 9 

1 THPT chuyên 

Nguyễn Tất 

Thành 

- Trong độ tuổi quy định; 

xếp loại học lực và hạnh 

kiểm lớp 6, 7, 8 từ loại 

Khá trở lên; 

- Hộ khẩu thường trú tại 

tỉnh Kon Tum. 

Kết hợp xét 

tuyển với 

kiểm tra các 

môn Ngữ 

văn, Toán 

và Tiếng 

Anh 

20, 21/7/2020 24/7/2020 

1.5. Tuyển sinh vào lớp 10 

1 THPT chuyên 

Nguyễn Tất 

Thành 

- Trong độ tuổi quy định, 

tốt nghiệp THCS từ loại 

Khá trở lên; xếp loại học 

lực và hạnh kiểm các lớp 

cấp THCS từ loại Khá trở 

Tổ chức theo 

02 vòng:  

+ Vòng 1: 

Sơ tuyển;  

+ Vòng 2:  

 

 
 

 

25,26/7/2020 

 

 

 

 

 



3 

 

TT Trường 
Đối tượng/ 

Địa bàn tuyển sinh 

Phương thức 

tuyển sinh 

Ngày bốc 

thăm, kiểm tra, 

thi tuyển 

Ngày hoàn 

thành tuyển 

sinh 

lên; 

- Hộ khẩu thường trú tại 

tỉnh Kon Tum. 

Thi tuyển 

các môn 

Ngữ văn, 

Toán, Tiếng 

Anh và môn 

Chuyên. 

31/7/2020 

2 THPT Kon 

Tum 

- Trong độ tuổi quy định, 

tốt nghiệp THCS; 

- Hộ khẩu thường trú tại 

tỉnh Kon Tum. 

Thi tuyển 

các môn 

Ngữ văn, 

Toán và 

Tiếng Anh 

25,26/7/2020 31/7/2020 

3 THCS-THPT 

Liên Việt 

Kon Tum 

- Trong độ tuổi quy định, 

tốt nghiệp THCS; 

- Hộ khẩu thường trú tại 

tỉnh Kon Tum; 

Kết hợp xét 

tuyển với thi 

tuyển các 

môn Ngữ 

văn, Toán và 

Tiếng Anh 

25,26/7/2020 31/7/2020 

4 Các trường 

THPT còn lại, 

Phân hiệu 

THPT Lương 

Thế Vinh và 

Phân hiệu PT 

DTNT Kon 

Plong 

- Trong độ tuổi quy định, 

tốt nghiệp THCS; 

- Hộ khẩu thường trú hoặc 

đăng ký tạm trú tại 

huyện/thành phố nơi 

trường đóng. 

Kết hợp xét 

tuyển với thi 

tuyển các 

môn Ngữ 

văn và Toán 

12/8/2020 15/8/2020 

2. Tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú 

2.1. Tuyển sinh vào lớp 8, lớp 9 (đối với các trường PTDTNT huyện, thuộc 

diện có chế độ nội trú) 

- Đối tượng tuyển sinh 

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, trong độ tuổi quy định, 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 khăn1; 

+ Học sinh là 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 (không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu tuyển sinh); 

                                                 
1 Xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn của xã khu vực II theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Quyết định 582).  
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- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn huyện nơi 

trường đóng; 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; 

- Tuyển thẳng 

Tuyển thẳng các đối tượng sau: 

+ Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; 

+ Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng tuyển sinh đạt giải quốc gia 

trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho 

học sinh trung học. 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/8/2020. 

2.2. Tuyển sinh vào lớp 10 

2.2.1. Trường phổ thông dân tộc nội trú Tỉnh 

- Đối tượng tuyển sinh: Như mục 2.1; 

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn toàn tỉnh; 

- Phương thức tuyển sinh: Kết hợp xét tuyển với thi tuyển các môn Ngữ văn và 

Toán; 

- Tuyển thẳng: Như mục 2.1; 

- Ngày thi tuyển: 29/7/2020; 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 05/8/2020. 

2.2.2. Các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện và Phân hiệu Trường 

PTDTNT Tỉnh tại Ia H'Drai 

a. Tuyển sinh học sinh có chế độ nội trú 

- Đối tượng tuyển sinh: Như mục 2.1; 

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn huyện nơi 

trường đóng. 

 - Phương thức tuyển sinh: Kết hợp xét tuyển với thi tuyển các môn Ngữ văn và 

Toán; 

- Tuyển thẳng: Như mục 2.1;   

- Ngày thi tuyển: 12/8/2020; 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/8/2020. 

b. Tuyển sinh học sinh không có chế độ nội trú 

- Trường có nhiệm vụ tuyển sinh trên địa bàn huyện nơi trường đóng đối với 

học sinh không đủ điều kiện hưởng chế độ nội trú (học sinh là người dân tộc thiểu số, 

dân tộc Kinh) vào học lớp 10 hệ trung học phổ thông; 

 - Phương thức tuyển sinh: Kết hợp xét tuyển với thi tuyển các môn Ngữ văn và 
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Toán; 

 - Ngày thi tuyển: 12/8/2020; 

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 15/8/2020. 

Trường PTDTNT huyện Sa Thầy tuyển sinh vào lớp 10 tại xã Mô Rai, Trường 

PTDTNT huyện Kon Plong tuyển sinh vào lớp 10 tại xã Hiếu, Trường PTDTNT 

huyện Tu Mơ Rông tuyển sinh vào lớp 10 tại xã Đăk Rơ Ông. 

3. Tuyển sinh vào Trung tâm GDTX Tỉnh và Trung tâm GDNN-GDTX 

các huyện 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- 

Giáo dục thường xuyên các huyện tuyển sinh lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên đối 

với người học đã tốt nghiệp THCS có nguyện vọng vào học. Tuyển sinh theo phương 

thức xét tuyển. 

4. Chỉ tiêu tuyển sinh các trường trực thuộc Sở (Phụ lục 1, 2 kèm theo) 

III. Lệ phí tuyển sinh  

Thực hiện theo Công văn số 5706/BTC-CST ngày 16/5/2008 của Bộ Tài chính, 

ngân sách nhà nước chi trả toàn bộ kinh phí đối với công tác tuyển sinh. Việc chi trả 

kinh phí thực hiện như sau: 

- Đối với các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành 

phố: Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND các huyện, thành phố bố trí ngân 

sách thực hiện. 

- Đối với các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: Sở Giáo dục và Đào 

tạo sử dụng kinh phí chi thường xuyên tập trung tại tỉnh, được UBND tỉnh giao năm 

2020 để thực hiện. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

 - Trên cơ sở Kế hoạch tuyển sinh được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, 

hướng dẫn công tác tuyển sinh đối với các đơn vị trực thuộc và Phòng Giáo dục và 

Đào tạo các huyện, thành phố để thực hiện. 

- Tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường: THPT chuyên Nguyễn Tất 

Thành, THPT Kon Tum và Kết hợp thi tuyển với xét tuyển vào lớp 10 Trường 

THCS-THPT Liên Việt Kon Tum. 

- Ra đề thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT còn lại, các trường 

PTDTNT; ra đề kiểm tra, đánh giá năng lực để tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS-

THPT Liên Việt Kon Tum và hệ chất lượng cao Trường THCS THSP Lý Tự Trọng. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố 

Tham mưu UBND huyện, thành phố kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021; 

hướng dẫn công tác tuyển sinh và phê duyệt kết quả tuyển sinh của các đơn vị trực 

thuộc. 
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3. Các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ 

động tổ chức tuyển sinh đúng theo Kế hoạch và hướng dẫn về công tác tuyển sinh của 

Sở Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công khai, chất lượng và 

tiết kiệm./. 
 

Nơi nhận:                                                                                   
- UBND Tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc (chỉ đạo);  

- Các PGĐ (theo dõi);  

- UBND các huyện, thành phố (phối hợp); 

- Lưu: VT, QLCLGDCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Phận 
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