
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH 

 

 

 

I. Chỉ tiêu tuyển sinh: 370 học sinh 

II. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

III. Phân vùng tuyển sinh: Trường THPT Trường Chinh tuyển sinh gồm các đối tượng sau: 

1. Học sinh có hộ khẩu và học tập tại các trường THCS tại các: xã Nhân Cơ, Đăk Wer, Nhân Đạo, Nghĩa 

Thắng, Kiến Thành huyện Đăk R’lấp; xã Quảng Tân - huyện Tuy Đức; xã Đăk R’Moan - TP Gia 

Nghĩa. 

2. Học sinh có thời gian học tập tại các trường THCS của các xã nói trên. 

3. Học sinh có hộ khẩu thuộc các xã nói trên. 

4. Học sinh ngoại tỉnh. 

IV. Hồ sơ tuyển sinh 

1. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

2. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời hoặc 

bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. 

3. Học bạ cấp trung học cơ sở.  

4. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có). 

5. Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học 

cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi 

phạm pháp luật. 

V. Cách xét tuyển: Căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống 

thấp cho đến đủ chỉ tiêu. 

Nếu nhiều người học có điểm bằng nhau thì lấy tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các 

môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân 

biệt bằng tổng điểm trung bình của môn Toán và môn Ngữ Văn của năm học lớp 9. 

VI. Thời gian bán và nộp hồ sơ tuyển sinh: 

Thời gian bán hồ sơ: Từ 7 giờ 30  ngày 22/06/2020 đến 17 giờ 00 ngày 31/07/2020 

Thời gian thu hồ sơ: Từ 7 giờ 30 ngày 20/7/2020 đến 17 giờ 00 ngày 13/08/2020 

VII. Phí dự thi, dự tuyển:  Không thu phí dự thi, dự tuyển. 
 

Thông tin tuyển sinh vui lòng liên hệ: 

SĐT: 0906.508.081 (thầy Phan Văn Tấn – HT),  

0918.760.067 (thầy Đào Công Hùng - PHT)  

hoặc Văn phòng nhà trường. 



 

 

 

  

 

 

                                                                                            

 
Hằng năm, nhà trường đều đẩy mạnh 

công tác bồi dưỡng học sinh giỏi từ 

năm lớp 10. Đội tuyển học sinh giỏi 

của Nhà trường luôn đạt thành tích 

cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, khu vực và quốc gia. 

Luôn đứng Top 4 trường THPT có 

nhiều huy chương nhất trong kỳ thi 

Olympic cấp tỉnh  

- Luôn đứng Top 4 trường THPT 

có nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh; 

Top 3 trường THPT có học sinh 

giỏi quốc gia hàng năm; Top 3 

trường THPT có nhiều huy 

chương Olympic khu vực phía 

nam trong tỉnh Đăk Nông. 

Trong những năm qua, công tác 

NCKH luôn là thế mạnh của Nhà 

trường. Thầy cô và học sinh nhà 

trường luôn đạt những thành tích 

cao trong các kỳ thi KHKT cấp tỉnh, 

có nhiều sản phẩm tham dự KHKT 

cấp quốc gia. 

Tổ chức nhiều hoạt động trong năm 

học như: Hoạt động giáo dục kỹ năng 

sống; hoạt động thể thao, văn nghệ; 

hoạt động trải nghiệm 24h làm sinh 

viên ở các trường ĐH, cao đẳng; hoạt 

động tham quan các khu công nghiệp, 

các công ty lớn, … 

① 

CSVC của trường khang trang với: Số phòng học: 36 phòng học; 01 

sân bóng đá mini, 02 sân bóng chuyền, đường chạy thể dục thể 

thao; 01 Vườn cây ăn trái; 02 phòng máy vi tính với gần 100 máy 

tính phục vụ học tập; Phòng học ngoại ngữ, phòng lab, phòng thực 

hành thí nghiệm đầy đủ. 
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