
Năm học 2015 – 2016, Gia Lai tiếp tục sử dụng hình thức xét tuyến ở tất cả các trường THPT, trừ Trường 

THPT chuyên Hùng Vương với tổng chỉ tiêu dự kiến khoảng 19.000 học sinh. 

Các trường thực hiện việc tuyển sinh theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Học sinh học và xét tốt 

nghiệp THCS ở địa phương nào thì đăng ký xét tuyển vào lớp 10 ở các trường THPT trên địa bàn địa 

phương đó. Học sinh tỉnh ngoài và tuyển sinh trái tuyến Sở GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn sau. 

Trường THPT chuyên Hùng Vương sẽ tổ chức thi tuyển theo 2 vòng, từ ngày 17/6 đến 19/6/2015. 

Tổ chức xét tuyển vào 2 Trường Trung học Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh từ 5/7 đến 9/7/2015. 

Các trường THPT DTNT cấp tỉnh cần có văn bản tham vấn UBND các huyện thuộc địa bàn tuyển sinh của 

mình để xây dựng chỉ tiêu tuyến sinh lớp 10 phù hợp với yêu cầu đào tạo cán bộ địa phương trước khi 

xây dựng phương án tuyển sinh. 

Khi xây dựng phương án tuyển sinh của các trường THPT DTNT, cần lưu ý đến việc tuyển bố sung học 

sinh đã nghỉ học của các lớp trước. 

Việc tuyển bổ sung học sinh chỉ thực hiện một năm một lần cùng lúc với tuyến sinh lớp 10. Những yêu 

cầu về đối tượng tuyển sinh, địa bàn tuyển sinh, lý lịch, sức khoẻ… đối với học sinh tuyển bổ sung như 

yêu cầu đối với học sinh tuyển vào lớp 10. 

Có hai hình thức tuyển bổ sung: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh bù vào chỉ tiêu tuyển lớp 10 (nếu số lượng ít); 

Tuyển bổ sung trực tiếp các khối lớp thiếu học sinh (khối lớp 11, 12) bằng cách chuyển trường. Nếu sử 

dụng hình thức này các trường phải đưa vào phương án tuyển sinh hàng năm như tuyển sinh vào lớp 10. 

Việc xét học sinh chuyển trường có thể căn cứ vào điểm tổng kết hàng năm của các năm học THPT như 

cách tính điểm tuyển sinh vào lớp 10 THPT (nhưng áp dụng cho kết quả của các năm THPT). 

Sau khi xét tuyển xong phải thực hiện thủ tục chuyển trường cho những học sinh này như chuyển 

trường các học sinh học THPT ở các trường không phải là trường DTNT. 

Thời gian tổ chức xét tuyển THPT: Từ 14/7 đến 19/7/2014, ngay sau khi kết thúc tuyển sinh, trường 

THPT nào có nhu cầu tuyển sinh bổ sung thì lập tờ trình báo cáo Sở GD&ĐT xem xét. 

 


