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Phụ lục 

LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

NĂM HỌC 2021-2022 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày       /11/2020  của UBND tỉnh Đắk Lắk) 
 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

I. TUYỂN SINH ĐỐI VỚI TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN DU, TRƯỜNG THPT DTNT 

N'TRANG LƠNG 

1 

Các trường gửi Kế hoạch tuyển sinh cho Sở GDĐT; phối hợp với các trường 

THCS trên địa bàn thông báo kế hoạch tuyển sinh và hướng dẫn các thủ tục cho 

học sinh đăng ký tuyển sinh. 

Chậm nhất 

21/4/2021 

2 Các trường gửi tờ trình đề nghị Sở GDĐT thành lập Hội đồng tuyển sinh. 
Chậm nhất 

26/4/2021  

3 Các trường THPT nhận hồ sơ tuyển sinh tại Sở GDĐT. 
Từ 20/5/2021 

đến 21/5/2021  

4 Các trường nhận hồ sơ dự tuyển sinh, nhập dữ liệu và tổ chức sơ tuyển 
Từ 26/5/2021 

đến 04/6/2021  

5 

Các trường báo cáo bằng văn bản chính xác số điểm thi, số lượng học sinh dự thi, 

số phòng thi để Sở GDĐT in sao đề thi (Báo cáo theo mẫu gửi về phòng KT-

KĐCLGD-CNTT). 

Ngày 

04/6/2021 

6 

Các trường in danh sách học sinh dự thi có đầy đủ các dữ liệu và niêm yết công 

khai, hướng dẫn học sinh kiểm tra các dữ liệu, nhất là các chế độ ưu tiên và các 

nguyện vọng đăng ký, tiến hành điều chỉnh những sai sót. 

Từ 04/6/2021 

đến 06/6/2021  

7 

Các trường tiến hành in bảng ghi tên dự thi và các biểu mẫu liên quan, phát thẻ dự 

thi và niêm yết các danh sách, hướng dẫn theo quy định. Nộp đĩa dữ liệu về Sở 

GDĐT (gửi về phòng KT-KĐCLGD-CNTT). 

Ngày 

06/6/2021 

8 Lãnh đạo các Hội đồng coi thi nhận đề thi tại Hội đồng ra đề thi. 
Sáng 

07/6/2021 

9 
Tiến hành thi theo lịch. Sau buổi thi cuối cùng lãnh đạo các Hội đồng coi thi nộp 

bài thi và các loại hồ sơ thi cho lãnh đạo Hội đồng chấm thi. 

Từ 08/6/2021 

đến 09/6/2021  

10 

Lãnh đạo Hội đồng chấm thi có mặt tại Trường THPT chuyên Nguyễn Du để nhận 

bài thi và làm việc. Hội đồng chấm thi sẽ hoàn thành công việc chấm thi chậm 

nhất vào ngày 15/06/2021. 

Chiều ngày 

09/6/2020 
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11 

Sau 7 ngày kể từ khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển, các trường tiến hành nhận 

đơn xin phúc khảo bài thi của học sinh. Việc phúc khảo bài thi áp dụng Quy chế 

thi tốt nghiệp THPT. Hoàn thành chấm phúc khảo chậm nhất là ngày 24/6/2021 

Từ 15/6/2021 

đến 24/6/2021 

12 

Họp các Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh của các trường tổ chức thi tuyển với lãnh 

đạo Sở GDĐT, lãnh đạo Hội đồng chấm thi, lãnh đạo các phòng chuyên môn, chức 

năng của Sở GDĐT để duyệt điểm chuẩn tuyển sinh và danh sách học sinh trúng 

tuyển cho mỗi trường. 

Dự kiến ngày 

24/6/2021  

13 
Các trường công bố điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển khi được Giám 

đốc Sở phê duyệt. 

Từ ngày 

24/6/2021 

II. TUYỂN SINH Ở CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP TỔ CHỨC XÉT TUYỂN SINH  

1 Công bố Kế hoạch tuyển sinh; Quyết định phân tuyến tuyển sinh lớp 10 THPT 
Trước ngày 

21/4/2021 

2 
Các trường THPT gửi tờ trình đề nghị Sở GDĐT ra quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển sinh. 

Chậm nhất 

21/4/2021  

3 Các trường THPT nhận hồ sơ tuyển sinh tại Sở GDĐT. 
Từ 03/5/2021 

đến 05/5/2021  

4 
Các trường THPT cung cấp hồ sơ cho học sinh các trường THCS thuộc tuyến 

tuyển sinh. Phối hợp với trường THCS hướng dẫn học sinh làm hồ sơ tuyển sinh. 

Trước ngày 

08/5/2021  

5 
Các trường THCS cho học sinh làm hồ sơ đăng ký xét tuyển, nhập dữ liệu vào 

phần mềm tuyển sinh trực tuyến. Niêm yết danh sách để học sinh kiểm dò. 

Từ 10/5/2021 

đến 27/5/2021  

6 

Các trường THPT nhận bàn giao hồ sơ và dữ liệu tuyển sinh từ các trường THCS; 

niêm yết danh sách để học sinh kiểm dò; tổ chức xét tuyển sinh. Hạn cuối ngày 

15/7/2021 phải nộp hồ sơ xét tuyển về Sở GDĐT (qua Phòng GDTrH) để duyệt 

gồm: Biên bản xét duyệt, tờ trình đề nghị điểm chuẩn và số lượng tuyển sinh. 

Từ 28/5/2021  

đến 15/7/2021  

III. TUYỂN SINH Ở CÁC TRƯỜNG THPT TƯ THỤC 

1 Các trường gửi Kế hoạch tuyển sinh về Sở GDĐT phê duyệt. 
Chậm nhất  

05/5/2021  

2 Cho học sinh đăng ký xét tuyển, nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển 
Từ 28/5/2021  

đến 24/7/2021  

3 

Báo cáo kết quả xét tuyển về Sở GDĐT (qua Phòng GDTrH) để duyệt gồm: biên 

bản xét duyệt, tờ trình đề nghị điểm chuẩn và số lượng tuyển sinh, danh sách và 

đĩa dữ liệu học sinh trúng tuyển. 

Chậm nhất 

25/7/2021 
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