
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-KHTC 

 

 

Ninh Thuận, ngày      tháng 01 năm 2021 

V/v đề nghị báo cáo số học sinh 

cuối cấp và dự kiến nhu cầu tuyển 

sinh đầu cấp năm học 2021-2022  

tại các trường Phổ thông Dân tộc 

nội trú. 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện. 
 

Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban Nhân dân  tỉnh Ninh Thuận, về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2021; 

Công tác tuyển sinh đầu cấp trong những năm qua trên phạm vị toàn tỉnh đều 

thực hiện đúng trình tự, đảm bảo thời gian, chất lượng đầu vào đã được nâng lên 

rõ rệt; tuy nhiên, một số địa phương triển khai tuyển sinh cho các trường Phổ 

thông Dân tộc nội trú (Phổ thông DTNT) có một số hạn chế như:  

- Khi phân bổ chỉ tiêu vào các trường Phổ thông DTNT vẫn còn mang tính 

"bình quân" xã này bằng xã kia; một số xã thuộc vùng bãi ngang đạt chuẩn nông 

thôn mới nên không nằm trong khu vực tuyển sinh.  

- Chưa xem xét các điều kiện về quy hoạch nguồn cán bộ lâu dài cho địa 

phương, chưa ưu tiên cho những địa bàn đặc biệt khó khăn nên dẫn đến sự thắc 

mắc và tạo dư luận trong nhân dân (xã Phước Hải, xã Công Hải,…). 

Để công tác tuyển sinh cho năm học 2021-2022 đúng quy định, đảm bảo 

công khai, đúng đối tượng, đúng quy mô, công bằng, khách quan để vừa nâng cao 

chất lượng nguồn tuyển, vừa đảm bảo yêu cầu chất lượng cán bộ công tác tại các 

vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh;  

Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện trong tỉnh 

chỉ đạo các cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện một số nội dung như 

sau: 

1. Cơ sở xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh 

- Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ 

thông dân tộc nội trú;  

- Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/12/2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ 

thông chuyên;  

- Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; Thông 

tư 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 về việc sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển 

sinh THCS và THPT; 

- Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng 
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Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và 

hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 

06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo;  

- Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 về việc bổ sung vào điểm 

a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển 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; 

- Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 về việc sửa đổi, bổ sung 

Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 4, điểm d Khoản 1 và đoạn đầu Khoản 2 Điều 7 

của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển 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; 

- Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

Nhân dân  tỉnh Ninh Thuận, về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021. 

3. Khu vực tuyển sinh 

- Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Phê 

duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I 

thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020;  

- Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, 

Phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo 

giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 1421/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ, Bổ sung xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận vào danh sách 

các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2018-2020 

theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải 

đảo giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khó 

khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn. 

- Trường hợp, cần bổ sung, điều chỉnh khu vực tuyển sinh cho các trường Phổ 

thông DTNT thì đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện có văn bản gửi về Sở Giáo 

dục và Đào tạo xem xét trình các cấp có thẩm quyền quyết định (trước tháng 

01/2021).   

4. Báo cáo số liệu học sinh đầu cấp, cuối cấp (theo biểu mẫu đính kèm). 

5. Đề nghị 
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Để việc xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 chính xác, chất 

lượng, đảm bảo các nguồn lực cho giáo dục và đào tạo; đề nghị Ủy ban nhân dân 

các huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, thống kê chính xác về số liệu 

trước khi gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

6. Thời hạn nộp báo cáo 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện gửi báo cáo số học sinh cuối cấp và dự 

kiến nhu cầu tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 tại các trường Phổ thông Dân 

tộc nội trú. 

Báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận (Phòng Kế hoạch-Tài 

chính) trước ngày 10/02/2021; đồng thời, gửi qua Email: 

thaiquang@ninhthuan.edu.vn. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ đ/c 

Nguyễn Thái Quang phó trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính (Sở Giáo dục và 

Đào tạo) số điện thoại: 02593822996 hoặc 0917445889 để được hướng dẫn bổ 

sung. 

Kính mong Ủy ban nhân dân các huyện quan tâm, phối hợp./. 

 

Nơi nhận: KT GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Phòng GDĐT các huyện; 

- Các trường PT DTNT;                

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các phòng NVD&H, TC-HC; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, P.KHTC(NTQ).                                                                Lê Bá Phương  
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