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Kính gửi: - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

                 - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 10625/KH-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk về việc tuyển sinh vào lớp 10 trung hoc phổ thông (THPT) năm học 2021-2022 

(sau đây gọi tắt là Kế hoạch 10625); 

Để thực hiện tốt công tác bàn giao hồ sơ dựa trên phần mềm tuyển sinh trực 

tuyến, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện những nội dung sau: 

1. Nghiêm túc thực hiện đúng quy trình bàn giao hồ sơ và dữ liệu giữa trường 

trung học cơ sở (THCS) và trường THPT công lập tổ chức xét tuyển sinh trên hệ 

thống phần mềm tuyển sinh trực tuyến theo Kế hoạch số 10625; tuyệt đối không để 

phụ huynh, học sinh tự rút hồ sơ và nộp tại trường THPT công lập xét tuyển. 

2. Các trường THPT chủ động phối hợp với các phòng GDĐT, các trường 

THCS thuộc địa bàn phân tuyến tuyển sinh trong việc bàn giao hồ sơ và dữ liệu tuyển 

sinh. Cụ thể như sau: 

2.1. Đối với học sinh đăng ký thi tuyển 

Trường THCS trả hồ sơ cho học sinh và học sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại trường 

tổ chức thi tuyển. 

2.2. Đối với học sinh chỉ đăng ký xét tuyển vào trường THPT công lập 

- Phòng GDĐT chỉ đạo trường THCS thực hiện các nội dung: 

+ Phân loại hồ sơ học sinh tốt nghiệp THCS theo tuyến tuyển sinh, tổ chức cho 

học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT theo tuyến và báo cáo số lượng học 

sinh cho các trường THPT (để trường THPT chuẩn bị đủ số lượng bì đựng hồ sơ); 

+ Nhận bì đựng hồ sơ đăng ký dự tuyển từ các trường THPT, hướng dẫn đăng 

ký dự tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh của học sinh để bàn giao cho các trường 

THPT trên địa bàn. 

+ Hoàn thiện dữ liệu tuyển sinh của học sinh trường mình trên phần mềm tuyển 

sinh trực tuyến để bàn giao kèm theo hồ sơ tuyển sinh của học sinh cho trường THPT 

tổ chức xét tuyển. 

- Trường THPT kiểm tra, đối chiếu thông tin học sinh trên phần mềm tuyển sinh 

với hồ sơ học sinh và ký nhận bàn giao. 
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3. Tiếp tục thực hiện tuyển sinh năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến 

trên phần mềm “Tuyển sinh Đắk Lắk” của Công ty Cổ phần NetPlus – Đà Nẵng. Mỗi 

trường THCS được cấp miễn phí một tài khoản trên phần mềm để nhập và quản lý dữ 

liệu đăng ký của học sinh trường mình. Các trường THPT công lập tổ chức xét tuyển 

chi trả kinh phí duy trì phần mềm cho đơn vị cung cấp phần mềm. Riêng phí phần 

mềm tuyển sinh năm học 2020-2021 còn một số đơn vị chưa thanh toán, đề nghị các 

đơn vị phối hợp với nhà cung cấp phần mềm để thanh lý hợp đồng. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

Mọi thông tin cần trao đổi, liên hệ Phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường 

xuyên, Sở GDĐT để được hướng dẫn cụ thể./. 

 
Nơi nhận:            
- Như trên; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 
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