UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 547/SGDĐT-KTKĐ

Ninh Bình, ngày 09 tháng 5 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đăng ký dự thi, hưởng chế độ ưu tiên theo
khu vực của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT
năm học 2019-2020

Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thành phố;
- Hiệu trưởng trường THPT;
- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX;
- Giám đốc trung tâm GDTX tỉnh.
Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ GD&ĐT ban
hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Quyết định số
1400/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt Kế hoạch tuyển
sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020 tỉnh Ninh Bình;
Qua ý kiến đề nghị của các đơn vị trong tập huấn sử dụng phần mềm quản lý thi tuyển
sinh của Sở GD&ĐT cho các trường THPT công lập, Sở GD&ĐT hướng dẫn cụ thể việc đăng ký
dự thi và đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên theo điểm c khoản 2 Điều 7 Thông tư số
11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ GD&ĐT như sau:
1. Các văn bản về chính sách ưu tiên theo khu vực (theo phụ lục đính kèm).
2. Người học có hộ khẩu thường trú và học tập cấp THCS ở các vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên 18 tháng (tính đến tháng 6/2019) thì được hưởng chế
độ ưu tiên theo nhóm đối tượng 3 (được cộng 0,5 điểm).
Riêng đối với các thôn, xã trước kia là thôn, xã đặc biệt khó khăn nhưng nay không
còn là thôn, xã đặc biệt khó khăn thì các đơn vị căn cứ: Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ
hợp pháp minh chứng thí sinh có hộ khẩu thường trú tại thôn (xã) và học tại trường THCS
đóng trên địa bàn xã đó (hoặc xã khác cũng là xã đặc biệt khó khăn, hoặc xã có thôn đặc
biệt khó khăn) nếu trên 18 tháng (tính đến ngày văn bản mới quy định về thôn, xã đặc biệt
khó khăn có hiệu lực) thì được hưởng chế độ ưu tiên theo nhóm đối tượng 3 (được cộng 0,5
điểm).
Ví dụ: Nếu học sinh Nguyễn Văn A, có độ tuổi theo quy định, có hộ khẩu thường trú
tại thôn Tri Điền, xã Yên Thái, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình và đang học lớp 9 tại trường
THCS Yên Thái, huyện Yên Mô đăng ký dự thi thì được hưởng chế độ ưu tiên theo nhóm
đối tượng 3 là 0,5 điểm vì:
+ Thôn Tri Điền, xã Yên Thái, huyện Yên Mô trước kia là thôn đặc biệt khó khăn
(theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân
tộc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi
giai đoạn 2012-2015).
+ Nay Thôn Tri Điền, xã Yên Thái, huyện Yên Mô không còn là thôn đặc biệt khó
khăn (theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
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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 (có hiệu lực từ ngày 28/4/2017).
+ Tính đến ngày 28/4/2017 thì học sinh Nguyễn Văn A có hộ khẩu thường trú và học
cấp THCS tại xã có thôn đặc biệt khó khăn trên 18 tháng.
3. Đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước có độ tuổi theo
quy định tại Điều 37 Điều lệ trường trung học, nếu đăng ký dự thi thì trong hồ sơ đăng ký
dự thi phải có Giấy xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam
giữ hoặc vi phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp.
4. Các đơn vị thông báo công khai nội dung văn bản này để toàn thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh được biết.
Nếu cần biết thêm thông tin, các đơn vị liên hệ theo các số điện thoại sau:
0229.3887.502, 0913.521.255 hoặc 0988.474.070 để được giải đáp./.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng, ban Sở (để thực hiện);
- Website của Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, KTKĐ.T/10.

Vũ Văn Kiểm
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Phụ lục

CÁC VĂN BẢN VỀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN THEO KHU VỰC
(Kèm theo Công văn số: 547/SGDĐT-KTKĐ ngày 09/5/2019 của Sở GD&ĐT Ninh Bình)

1. Các văn bản của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc:
- Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 về việc Công nhận thôn đặc biệt khó
khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015;
- Quyết định số 68/QĐ-UBDT ngày 19/3/2014 công nhận bổ sung thôn đặc biệt khó
khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 tỉnh Ninh Bình;
- Quyết định số 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 về việc thay thế nội dung các xã,
thôn có tên tương ứng trong QĐ số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013;
- Quyết định 73/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 về việc điều chỉnh khu vực I, II, III
thuộc vùng dân tộc miền núi thay thế nội dung các xã tương ứng trong quyết định 447/QĐUBDT;
- Quyết định số 74/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 phê duyệt danh sách các thôn đặc
biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015
- Quyết định 75/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó
khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016;
- Quyết định số 177/QĐ-UBDT ngày 19/04/2017 phê duyệt bổ sung danh sách thôn
đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016;
- Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt
khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.
2. Các văn bản của Thủ tướng Chính phủ:
- Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 quy định các xã đặc biệt khó khăn
vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015;
- Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 quy định các xã đặc biệt khó khăn,
xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015;
- Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08/04/2014 của điều chỉnh, bổ sung Quyết định
số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013;
- Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 13/04/2015 về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh
Bình Định;
- Quyết định số 2311/QĐ-TTg ngày 18/12/2015 về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh
Kiên Giang;
- Quyết định số 2312/QĐ-TTg ngày 18/12/2015 về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh
Khánh Hòa;
- Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 phê duyệt danh sách các xã đặc biệt
khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015;
- Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 quy định các xã đặc biệt khó khăn, xã
biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định 2475/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 về việc công nhận Xã An toàn khu và
Vùng An toàn khu ở tỉnh Lạng Sơn;
- Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh
Bình Thuận;
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- Quyết định số 810/QĐ-TTg ngày 13/5/2016 về việc công nhận xã đảo thuộc tỉnh
Trà Vinh;
- Quyết định số 1900/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 công nhận xã đảo thuộc tỉnh Sóc
Trăng;
- Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 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 1859/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 công nhận xã đảo thuộc thành phố
Hải Phòng;
- Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/06/2017 Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó
khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 20172020;
- Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 về việc 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 1421/QĐ-TTg ngày 25/10/2018 phê duyệt bổ sung xã Vĩnh Hải,
huyện Hải Ninh, tỉnh Ninh Thuận vào 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 1614/QĐ-TTg ngày 22/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc công
nhận Xã An toàn khu tại tỉnh Ninh Thuận.
- Quyết định 596/QĐ-TTg ngày 28/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa
đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 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 22/01/2019 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 121/QĐ-TTg ngày 23/01/2019 về việc công nhận xã an toàn khu tại
tỉnh Ninh Bình;
- Quyết định 235/QĐ-TTg ngày 27/02/2019 về việc công nhận xã An toàn khu và
Vùng An toàn khu ở tỉnh Sóc Trăng.
Các văn bản trên Sở GD&ĐT đã gửi cho các đơn vị trong đợt tập huấn về thi THPT
quốc gia năm 2019./.
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