
         UBND TỈNH ĐẮK LẮK 
   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

         Số:        /SGDĐT-GDTrH 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT Cao Bá Quát, THPT Lý Tự 
Trọng, THPT Quang Trung, THPT Nguyễn Trường Tộ, THPT Việt Đức, 
THPT Nguyễn Thái Bình, THPT Nguyễn Chí Thanh, THPT Phan Đăng 
Lưu, THPT Ea Súp, THPT Nguyễn Văn Cừ, THPT Võ Văn Kiệt. 

 
Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế tuyển 
sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Kế hoạch số 
749/UBND-KGVX ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tuyển 
sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021; Quyết định số 148/QĐ-SGDĐT 
ngày 11/5/2020 của Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh 
lớp 10 năm học 2020-2021; 

Căn cứ Tờ trình đề nghị tuyển sinh bổ sung học sinh lớp 10 năm học 
2020-2021 của các trường trung học phổ thông; căn cứ nội dung cuộc họp 
ngày 18/8/2020 của Hội đồng xét duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trung 
học phổ thông năm học 2020-2021 của Sở GDĐT, 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau: 
1. Đối với các trường THPT: Cao Bá Quát, Việt Đức, Nguyễn Trường 

Tộ, Lý Tự Trọng, Quang Trung, Nguyễn Thái Bình (tuyển sinh cho trường 
Võ Nguyên Giáp), Phan Đăng Lưu, Ea Súp, Nguyễn Chí Thanh được phép 
kéo dài thời gian tuyển sinh bổ sung đến hết ngày 24/8/2020. Các trường 
thông báo rộng rãi cho học sinh đã tốt nghiệp THCS chưa trúng tuyển vào 
lớp 10, cư trú trên địa bàn huyện, thành phố biết để nộp hồ sơ dự tuyển. Hiệu 
trưởng nhà trường phải quán triệt và yêu cầu những học sinh được tuyển bổ 
sung vào lớp 10 năm học 2020-2021 cam kết thực hiện học tập tại trường từ 
lớp 10 đến hết lớp 12 nhằm đảm bảo sự ổn định của nhà trường. Trường hợp 
đặc biệt phải chuyển trường trong cùng địa bàn huyện, thành phố phải có ý 
kiến của Sở GDĐT. 
 2. Đối với các trường: THPT Võ Văn Kiệt được tuyển sinh thêm 01 lớp, 
với chỉ tiêu giao tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 là 323 học sinh 
(trong số học sinh đã đăng ký xét tuyển tại trường); THPT Nguyễn Văn Cừ 
được tuyển sinh thêm 01 lớp, với chỉ tiêu giao tuyển sinh lớp 10 năm học 
2020-2021 là 300 học sinh (trong số học sinh đã đăng ký xét tuyển tại 
trường).  
 3. Các trường THPT khi hoàn thành công tác tuyển sinh bổ sung, lập tờ 
trình đề nghị chuẩn y điểm chuẩn, số lượng học sinh được tuyển và danh 
sách học sinh trúng tuyển bổ sung (bao gồm cả văn bản có đóng dấu và file 



mềm) gửi về phòng Giáo dục Trung học trong ngày 25/8/2020 để hoàn chỉnh 
thủ tục, trình lãnh đạo Sở GDĐT phê duyệt.  
 Nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT triển 
khai thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên;    
- Lãnh đạo Sở GDĐT; 
- Các phòng TCCB, KHTC; 
- Lưu: VT, GDTrH. 

 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Phạm Đăng Khoa 
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