
Sở Giáo dục và đào tạo Lâm Đồng cho biết: Ngày 21/5/2015, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt Kế 

hoạch tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2015 – 2016, trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó quy định rõ 

phương thức, địa bàn tuyển sinh và các đối tượng, chế độ ưu tiên. 

>> Lâm Đồng: Trường THPT chuyên Thăng Long tuyển 80 học sinh không chuyên năm học 2015 – 2016 

Theo đó, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2015 – 2016 gồm: Xét tuyển vào các 

trường THPT không chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú và thi tuyển vào trường THPT chuyên. 

Các học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh 

Việc thực hiện xét tuyển vào các trường không chuyên sẽ được thực hiện theo địa bàn đối với các 

trường THPT ở các huyện: Lạc Dương, Đam Rông, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Di Linh, Bảo Lâm, Đức 

Trọng (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm), Lâm Hà (Trường THPT Thăng Long, Huznh Thúc Kháng), Tp. Đà Lạt 

(Trường THCS – THPT Tà Nung, Xuân Trường). Các trường THPT còn lại xét tuyển theo nguyện vọng. 

Việc xét tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú sẽ theo phương thức: Điểm tuyển sinh tính theo 

phương thức tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, xét theo điểm từ cao xuống thấp và lấy đủ chỉ tiêu, 

xét theo đối tượng, khu vực đảm bảo 95% học sinh dân tộc, dân tộc Kinh không quá 5%. Địa bàn tuyển 

sinh cũng quy định: Trường THCS – THPT Liên huyện phía Nam tuyển sinh các địa bàn Đạ Tẻh, Đạ Huoai, 

Cát Tiên, Bảo Lâm, Tp.Bảo Lộc; trường THPT Dân tộc nội trú tuyển sinh các huyện Di Linh, Đức Trọng, 

Lâm Hà, Đơn Dương, Đam Rông, Tp. Đà Lạt. Đối với các học sinh lớp 9 tốt nghiệp các trường dân tộc nội 

trú, sau khi tuyển sinh vào Trường Dân tộc nội trú Liên huyện phía Nam và THPT Dân tộc nội trú tỉnh, số 

còn lại sẽ được xét tuyển thẳng vào các trường THPT trên địa bàn học sinh có hộ khẩu thường trú. 

Với hình thức thi tuyển vào trường chuyên, các học sinh đủ điều kiện sẽ tham gia thi tuyển theo các địa 

bàn: Trường THPT Chuyên Thăng Long (Đức Trọng, Lâm Hà, Đơn Dương, Lạc Dương, Đam Rông, Tp. Đà 

Lạt; riêng môn địa lý tuyển sinh toàn tỉnh); Trường THPT Chuyên Bảo Lộc (Di Linh, Bảo Lâm, Cát Tiên, Đạ 

Tẻh, Đạ Huoai và Tp. Bảo Lộc). 

Năm học 2015 – 2016, các đối tượng sẽ được tuyển thẳng vào THPT gồm: Học sinh tốt nghiệp THCS tại 

các trường phổ thông dân tộc nội trú, học sinh là người thuộc nhóm 9 dân tộc rất ít người; học sinh 

khuyết tật có giấy xác nhận của UBND cấp xã; học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học. 

Ngoài ra, tùy theo các đối tượng quy định cũng được xét chế độ ưu tiên (cộng từ 1-3 điểm) và chế độ 

khuyến khích (cộng từ 1-2 điểm). 

Với các căn cứ theo hướng dẫn của bộ, Sở Giáo dục và đào tạo Lâm Đồng sẽ nhanh chóng triển khai kế 

hoạch tuyển sinh vào lớp 10, đảm bảo công tác tuyển sinh an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 

 


