
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT Y JÚT 

Số: ….KH-THPT YJ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Cư Kuin, ngày 10 tháng 5 năm 2022 

 KẾ HOẠCH  TUYỂN SINH 

LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh sinh trung học phổ thông 

ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 về việc Ban hành Điều lệ 

trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 

học; 

Căn cứ Kế hoạch số 11780/KH-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2022 – 2023; 

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-SGDĐT ngày 15/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc giao Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023; 

Căn cứ Công văn số 619/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 27 tháng 4 năm 2022 của 

Sở GD&ĐT Đắk Lắk về việc rà soát, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện CTGDPT 2018 

đối với cấp THPT năm học 2022 – 2023; 

Căn cứ Công văn số 712/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 10 tháng 5 năm 2022 của 

Sở GD&ĐT Đắk Lắk về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 

– 2023; 

Căn cứ thực tế đội ngũ cán bộ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trường; 

Trường THPT Y Jút xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 – 

2023 cụ thể như sau: 

1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023. 

- Số lớp: 14 lớp. 

- Số học sinh: 580 học sinh. 

- Hình thức đăng kí: Học sinh đăng kí dự xét tuyển bằng hình thức trực tuyến. 
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- Địa bàn tuyển sinh: Tất cả học sinh cư trú tại các xã: Cư Êwi, Ea Ning, Ea Tiêu, 

Ea Bhốk, Ea Hu, Dray Bhăng, Hoà Hiệp. 

- Đối tượng tuyển sinh: Tất cả học sinh trong vùng phân tuyến tuyển sinh theo 

quyết định số 585/QQĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của UBND huyện Cư kuin 

về việc phân tuyến tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2022 – 2023,  học sinh đã tốt nghiệp 

THCS chương trình phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên còn trong độ tuổi quy 

định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và phổ thông có nhiều cấp học; có hồ sơ 

hợp lệ.  

2. PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN NHÓM MÔN HỌC CHO HỌC SINH. 

Căn cứ khung chương trình giáo dục hiện hành, các văn bản hướng dẫn đổi mới 

hoạt động chuyên môn, căn cứ vào tình hình của nhà trường và đề nghị của các tổ, nhóm 

chuyên môn, trường THPT Y Jút xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 

2023 như sau: 

Các lớp khối 10 (14 lớp): Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo 

TT32/2018/TT-BGDĐT. 

2.1. Phương án phân lớp theo nhóm môn học (6 nhóm). 

Căn cứ vào đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và điều kiện cụ thể, trường xây 

dựng các phương án sau cho học sinh lớp 10 lựa chọn: 

- Nhóm khoa học tự nhiên 1 (TN1). Gồm 02 lớp 10A1, 10A2 học các nhóm môn 

học sau: 

+ Các môn học bắt buộc bao gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, GDTC, Giáo 

dục quốc phòng và an ninh. 

+ Các hoạt động GD bắt buộc bao gồm: hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

và nội dung giáo dục địa phương. 

+ Các môn học lựa chọn: Lí, Hóa, Sinh, Lịch sử, Tin. 

+ Cụm chuyên đề lựa chọn: Toán, Lí, Anh. 

- Nhóm khoa học tự nhiên 2 (TN2). Gồm 02 lớp 10A3, 10A4 học các nhóm 

môn học sau: 

+ Các môn học bắt buộc bao gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, GDTC, Giáo 

dục quốc phòng và an ninh. 

+ Các hoạt động GD bắt buộc bao gồm: hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
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và nội dung giáo dục địa phương. 

+ Các môn học lựa chọn: Lí, Hóa, Sinh, Địa, Tin. 

+ Cụm chuyên đề lựa chọn: Toán, Lý, Hóa. 

- Nhóm khoa học tự nhiên 3 (TN3). Gồm 02 lớp 10A5, 10A6 học các nhóm 

môn học sau: 

+ Các môn học bắt buộc bao gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, GDTC, Giáo 

dục quốc phòng và an ninh. 

+ Các hoạt động GD bắt buộc bao gồm: hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

và nội dung giáo dục địa phương. 

+ Các môn học lựa chọn: Lí, Hóa, Sinh, Giáo dục KT&PL, CNNN. 

+ Cụm chuyên đề lựa chọn: Toán, Hóa, Sinh. 

- Nhóm khoa học xã hội 1(XH1). Gồm 02 lớp 10A7, 10A8 học các nhóm môn 

học sau: 

+ Các môn học bắt buộc bao gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, GDTC, Giáo 

dục quốc phòng và an ninh. 

+ Các hoạt động GD bắt buộc bao: gồm hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

và nội dung giáo dục địa phương. 

+ Các môn học lựa chọn: Sử, Địa, Giáo dục KT&PL, CNCN, Vật Lý. 

+ Cụm chuyên đề lựa chọn: Văn, Sử, Địa 

- Nhóm khoa học xã hội 2 (XH2). Gồm 02 lớp 10A9,10A10, học các nhóm môn 

học sau: 

+ Các môn học bắt buộc bao gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, GDTC, Giáo 

dục quốc phòng và an ninh. 

+ Các hoạt động GD bắt buộc bao gồm: hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

và nội dung giáo dục địa phương. 

+ Các môn học lựa chọn: Sử, Địa, Giáo dục KT&PL, Hoá,Tin. 

+ Cụm chuyên đề: Toán, Văn, Anh. 

- Nhóm khoa học xã hội 3 (XH3). Gồm 04 lớp 10A11, 10A12, 10A13, 10A14, 

học các nhóm môn học sau: 

+ Các môn học bắt buộc bao gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, GDTC, Giáo 

dục quốc phòng và an ninh. 
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+ Các hoạt động GD bắt buộc bao gồm: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

và nội dung giáo dục địa phương. 

+ Các môn học lựa chọn: Sử, Địa, Giáo dục KT&PL, Sinh, Tin. 

+ Cụm chuyên đề: Sử, Địa, Giáo dục KT&PL. 

* Hoạt động giáo dục bắt buộc HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp: Dành cho tất cả các 

lớp. 

* Nội dung giáo dục địa phương: Dành cho tất cả các lớp. 

* Môn Âm nhạc và Mĩ thuật: chưa có giáo viên nên chưa lựa chọn. 

* Môn Ngoại ngữ 2 hoặc tiếng dân tộc: Không lựa chọn. 

* Học kỳ I dạy 18 tuần, học kỳ 2 dạy 17 tuần, mỗi tuần học 6 buổi, mỗi buổi không 

quá 5 tiết, mỗi tiết 45 phút. 

3. CÁC NGUYỆN VỌNG KHI ĐĂNG KÝ LỚP HỌC. 

3.1. Mỗi học sinh có tối đa 3 nguyện vọng lựa chọn nhóm môn học để đăng ký 

lớp học. 

- Nguyện vọng 1: Là nguyện vọng đăng ký chọn lớp thuộc nhóm các môn học (tổ 

hợp môn học) mong muốn nhất, nguyện vọng đầu tiên. 

- Nguyện vọng 2: Là nguyện vọng đăng ký chọn lớp thuộc nhóm các môn học (tổ 

hợp môn học) sau khi không đảm bảo điều kiện vào lớp thuộc nhóm các môn học 

đầu tiên (không được nguyện vọng mong muốn nhất). 

- Nguyện vọng 3: Là nguyện vọng đăng ký chọn lớp thuộc nhóm các môn học sau 

khi không đảm bảo điều kiện vào lớp thuộc nhóm các môn học (tổ hợp môn học)  

của nguyện vọng 2. 

3.2. Đăng ký nguyện vọng. 

- Mỗi học sinh sau khi trúng tuyển vào trường sẽ được phát 01 phiếu để đăng ký 

nguyện vọng, trong phiếu ghi rõ các ô nguyện vọng 1, 2, 3. 

- Nhà trường sẽ căn cứ vào số lượng đăng ký và năng lực (lực học) của học sinh, 

điều kiện thực tế về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường để sắp xếp hợp 

lý. 

3.3. Hồ sơ nộp trường THPT xét tuyển 

- Học bạ THCS (bản chính); 

- Giấy khai sinh (bản sao); 
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- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (tạm thời); 

- Bản phô tô hộ khẩu (có Công chứng); 

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên, đạt giải các cấp khác; 

- 2 ảnh thẻ cỡ 3x4 cm; 

      (Tất cả hồ sơ trên bỏ vào bì hồ sơ: Ghi thông tin: Họ và tên, trường, lớp, số điện 

thoại). 

4. QUY ĐỊNH XẾP LỚP. 

4.1. Sĩ số các lớp:  

Mỗi lớp không quá 45 học sinh. 

4.2. Điều kiện xếp lớp:  

Sau khi có kết quả xét tuyển sinh, trên cơ sở danh sách học sinh trúng tuyển 

đến nhập học trong thời gian qui định, nhà trường tổ chức cho học sinh đăng kí 

nguyện vọng và xếp học sinh vào các lớp, điều kiện cụ thể như sau: 

a. Có nguyện vọng học các nhóm môn học thể hiện qua phiếu đăng ký. 

b. Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2022 – 2023. 

c. Căn cứ điểm trung bình chung cả năm lớp 9. 

d. Ưu tiên các học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn 

hoá; cuộc thi nghiên cứu KH – KT từ cấp huyện trở lên. Các học sinh đạt 

giải trong các cuộc thi từ cấp tỉnh trở lên. Và các tiêu chí phụ khác. 

4.3. Thông tin hỗ trợ, giải đáp thắc mắc: 

Trong quá trình đăng ký tuyển sinh có thể liên hệ bộ phận tuyển sinh nhà 

trường:  

+ Cô Nguyễn Thị Nhân – Phó Hiệu trưởng: 0935.969.865. 

+ Thầy Nguyễn Thanh Hải – Thư kí Hội đồng: 0905.319.077. 

+ Thầy Nguyễn Tiến Cúc – Khảo thí: 0984.813.862. 

+ Văn phòng nhà trường: Cô Huyền – Văn thư – 0989.271.609. 

+ Fanpage: https://www.facebook.com/thptyjut 

+ Website: http://c3yjut.daklak.edu.vn/ 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 10 chương trình GDPT 2018 năm học 2022 – 

2023 của trường THPT Y Jút. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có văn bản chỉ 

đạo mới của cấp trên, nhà trường sẽ có hướng dẫn bổ sung và điều chỉnh. 

https://www.facebook.com/thptyjut
http://c3yjut.daklak.edu.vn/
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Nơi nhận: 

  - Sở GD&ĐT (Để b/c); 

  - Phòng GD&ĐT Cư Kuin (Để phối hợp thực hiện) 

  - Các trường THCS trong tuyến tuyển sinh 

  - Hội đồng GD trường (để thực hiện); 

  - Đăng Website trường; 

  - Lưu VT.                                                                          

 

               PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

                     Nguyễn Thị Nhân 

 

 

 

Phụ lục: 

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT Y JÚT 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

(Kèm theo kế hoạch tuyển sinh trường THPT Y Jút) 

 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

TUYỂN SINH Ở CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP TỔ CHỨC XÉT TUYỂN SINH 

1  Tham mưu UBND cấp huyện phân tuyến tuyển sinh. 
Trước ngày 

12/5/2022 

2 
 Công bố Kế hoạch tuyển sinh; gửi tờ trình đề nghị Sở GDĐT ra quyết 

định thành lập Hội đồng tuyển sinh. 

Trước ngày 

17/5/2022 

3 

- Các trường THCS có kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ học sinh đăng kí 

tuyển sinh trực tuyến, theo dõi kết quả kiểm tra hồ sơ. 

- Học sinh THCS đăng kí hồ sơ trực tuyến. 

Từ 30/5/2022 

đến 03/7/2022 

4 

  Các trường: THCS bàn giao hồ sơ về trường Y Jút 

Nhận trực tiếp hồ sơ tuyển sinh tại trường THPT Y Jút. 

TT ĐƠN VỊ NGÀY NỘP HS Ghi Chú  

1 THCS Nguyễn Đình Chiểu Sáng 04/7/2022  

2 THCS Giang Sơn Sáng 04/7/2022  

3 THCS Drây Bhăng Sáng 04/7/2022  

4 THCS Ea Bhốk Sáng 04/7/2022  

5 THCS 19/8 Chiều 04/7/2022  

6 THCS Chư Quynh Chiều 04/7/2022  

7 THCS Ea Hu Chiều 04/7/2022  

8 THCS Cư Êwi Chiều 04/7/2022  

Từ 04/7/2022 

đến 06/7/2022 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

9 THCS Đinh Bộ Lĩnh Sáng 05/7/2022  

10 THCS Ea Hnin Sáng 05/7/2022  

11 PTDT Nội trú Sáng 05/7/2022  

12 Nộp bổ sung Chiều 05/7/2022  

 THPT Y Jút: kiểm tra hồ sơ, đối chiếu dữ liệu với hồ sơ trên hệ thống; 

thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ, dữ liệu cho thí sinh. 

5 

    Từ ngày 08/7/2022:  

 - Tất cả các học sinh đã nộp hồ sơ dự xét tuyển kiểm tra lại các 

thông tin cá nhân của mình trên hệ thống trực tuyến và báo lại cho ban 

tuyển sinh của trường nếu có sai sót và thí sinh bổ sung hồ sơ trên hệ thống 

trực tuyến. 

Từ 08/7/2022 

đến 10/7/2022 

6 

Ngày 12/7/2022:  

- Trường THPT Y Jút: Niêm yết danh sách học sinh tham gia xét 

tuyển sinh tại trường vào lúc 8h00. Các em học sinh ra trường đối chiếu 

kiểm dò. 

- Học sinh các trường THCS tự kiểm dò danh sách của nhà niêm 

yết, những trường hợp sai sót phải báo lại trực tiếp cho Ban Tuyển sinh 

của trường THPT Y Jút trước 17h00 ngày 12/7/2022.  

- Học sinh THCS chịu trách nhiệm những trường hợp sai sót mà 

học sinh không thông báo lại cho ban tuyển sinh trước 17h00 ngày 

12/7/2022. 

(Có thể xem thông tin tuyển sinh trên website của trường tại địa 

chỉ: http://c3yjut.daklak.edu.vn/). 

Từ 11/7/2022  

đến 12/7/2022  

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có văn bản chỉ đạo mới của cấp trên, 

nhà trường sẽ có hướng dẫn bổ sung. 
 

 

 

 

 

http://c3yjut.daklak.edu.vn/

