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THÔNG BÁO
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh
Căn cứ Thông báo số 191/TB-UBND, ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh Phú Yên
về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021; Thông
báo số 103/TB-UBND, ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về Chỉ tiêu huy động trẻ
mầm non và tuyển sinh đầu cấp phổ thông năm học 2020-2021;
Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-SGDĐT, ngày 12/5/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021.
Căn cứ tờ trình số 105/TTr-LVC, ngày 28/7/2020 về việc phê duyệt kết quả tuyển
sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo(GDĐT) thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào trường
Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh(PTDTNT) năm học 2020-2021 như sau:
1. Điểm chuẩn:
Trên cơ sở chỉ tiêu UBND tỉnh giao và số lượng học sinh dân tộc từng huyện
đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 trường PTDTNT, Sở GDĐT
phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh theo từng huyện để đảm bảo tạo nguồn cán bộ người dân tộc
cho địa phương như sau:
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39.84%
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Điểm
trúng
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37,00
37,00
36,00
37,00

Ghi chú

Xét tiêu chí phụ:
- Huyện Đồng Xuân:
+ 20 học sinh có điểm xét tuyển từ 37,00 điểm;
+ 04 học sinh cùng điểm chuẩn (36,00 điểm), xét trúng tuyển 01 học sinh có tiêu
chí phụ cao hơn;
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- Huyện Sơn Hòa:
+ 25 học sinh có điểm xét tuyển từ 38,00 điểm;
+ 41 học sinh cùng điểm chuẩn (37,00 điểm), xét trúng tuyển 26 học sinh có tiêu
chí phụ cao hơn;
- Huyện Sông Hinh:
+ 26 học sinh có điểm xét tuyển từ 38,00 điểm;
+ 17 học sinh cùng điểm chuẩn (37,00 điểm), xét trúng tuyển 06 học sinh có tiêu
chí phụ cao hơn.
2. Công nhận kết quả trúng tuyển và trả hồ sơ không trúng tuyển
- Trên cơ sở kết quả thi tuyển, xét tuyển và chỉ tiêu được giao, trường PTDTNT
lập danh sách trúng tuyển (xuất từ phần mềm Quản lí thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT), in
đóng tập và trình Sở GDĐT phê duyệt.
- Đối với các trường nhận hồ sơ xét Nguyện vọng 1(NV1): Tiếp nhận hồ sơ đăng
ký NV1 của học sinh chuyển từ trường PTDTNT, các trường nhận hồ sơ của học
sinh(danh sách học sinh tham gia xét NV1 từ phần mềm Quản lý thi tuyển sinh). Các
trường tiến hành xét tuyển NV1 theo chỉ tiêu giao, lập danh sách trúng tuyển, in đóng tập
và trình Sở GDĐT phê duyệt theo thời gian quy định.(Tờ trình và mẫu file Sở GDĐT đã
gửi về email các đơn vị, thực hiện đúng mẫu này)
Sở Giáo dục và Ðào tạo thông báo các trường THCS và THPT, PTDTNT biết,
triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Sở
GDĐT (qua phòng Quản lý chất lượng, điện thoại: 0257.3842060) để được hướng dẫn,
giải quyết./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Giám đốc và các PGĐ;
- Các phòng, ban Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, QLCL.
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