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TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh năm học 2020-2021 đối với các 

trường THPT, PT DTNT (các trường chưa tuyển sinh) 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 
 

 

Căn cứ Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; 

Căn cứ  Kế hoạch số 42/KH-SGDĐT ngày 12/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2020-2021 (gọi tắt là Kế 

hoạch 42); 

Căn cứ Công văn số 2916/UBND-KGVX ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, 

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã gần hoàn tất công tác tuyển sinh năm học 

2020 – 2021 đối với các trường: THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, THPT Kon Tum 

và THCS-THPT Liên Việt. Tiểu học Thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum, 

THCS THSP Lý Tự Trọng.  

Theo Kế hoạch 42, năm học 2020 – 2021 vào các trường Trung học phổ thông 

các trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện còn lại được tổ chức như sau: 

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

Toán; 

- Thời gian thi: Ngày 12/8/2020; 

- Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh: 15/8/2020; 

- Số lượng thí sinh tham dự tuyển sinh (tính đến ngày 07/8/2020): 4.954. 

(có Bảng tổng hợp thí sinh dự tuyển theo đơn vị đính kèm). 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 và bạch hầu diễn biến phức tạp. Đồng 

thời, trong thời gian nghỉ hè vừa qua, nhiều giáo viên và học sinh THCS trên địa bàn 

tỉnh địa đến các vùng dịch1, nên việc tổ chức Kỳ thi tuyển sinh trong điều kiện hiện 

nay sẽ không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch và phát sinh nguồn lực lớn. 

                                                 
1 Tính đến 16h30 ngày 07/8/2020, tình hình phòng, chống dịch bệnh của ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum cụ thể như sau: (1). Phòng 
chống dịch bệnh bạch hầu: có 03 học sinh mắc bệnh bạch hầu (đều là học sinh Đăk Hà) đang được cách ly điều trị tại các cơ sở y 
tế. (2). Phòng chống dịch bệnh Covid-19: có 304 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 167 học sinh đã đến/đi/ở từ địa phương có dịch trong 
cộng đồng. Trong đó có 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 11 học sinh đang cách ly tại các cơ sở cách ly y tế. Số còn lại tự cách ly, 
theo dõi tại nhà. Riêng học sinh lớp 12 có 12 HS và 01 học viên hệ GDTX đang cách ly tại nhà (do đã đi/đến từ vùng có dịch trong cộng 
đồng và có người thân đã đến/ở/về từ địa phương có dịch trong cộng đồng). Ngoài ra, còn có 07 thí sinh tự do (01 thí sinh cách ly tại 
nhà, 01 thí sinh đang ở vùng dịch chưa về địa phương, 03 thí sinh đang ở địa phương khác, 02 thí sinh đã về địa phương sinh hoạt 
bình thường) chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. (3). Có 7812 CB, GV, NV đã cài đặt và khai báo trên phần mềm ứng dụng Blue 
zone.  
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Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum kính trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh cho phép các trường Trung học phổ thông, Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa 

bàn tỉnh (các trường chưa tuyển sinh) được chuyển từ phương thức kết hợp xét 

tuyển với thi tuyển các môn Ngữ văn và Toán sang phương thức xét tuyển (theo 

quy định tại Khoản 2, Điều 05 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 

03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở 

và trung học phổ thông). Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh: 15/8/2020. Để 

đảm bảo chất lượng tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các trường tổ chức 

khảo sát chất lượng học sinh vào thời điểm phù hợp. 

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện./.  

  
Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên (để xin ý kiến);                                                                          
- Giám đốc (chỉ đạo);  

- Các PGĐ (theo dõi);                                                                                     

- Lưu: VT, QLCLGDCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 
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