
1  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK 

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

Số: 47 /KH-NGT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Ea Kar, ngày 15  tháng 6 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

THU NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT 

NĂM 2020 

 

Căn cứ thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; 

Căn cứ thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng 

ngành giáo dục mầm non; 

Căn cứ công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12 tháng 06 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; 

Căn cứ công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 05 năm 2020 của Bộ GD&ĐT về việc 

hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non; 

Căn cứ Công văn số 3441/BTC-HCSN ngày 25/3/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức thu 

dịch vụ tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy và trình độ 

đại học hệ chính quy năm 2019 và các năm tiếp theo; 

Căn cứ Thông báo số 122/TB-BGDĐT ngày 03/3/2020 của Bộ GDĐT về kết luận của Bộ 

trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2019, triển khai công tác tuyển sinh năm 

2020 trình độ đại học hệ chính quy, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy. 

Trường THPT Ngô Gia Tự lập kế hoạch thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi, tổ chức thi tốt nghiệp 

THPT Quốc gia năm 2020 như sau: 
 

1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1.1. Thí sinh học hết lớp 12 trong năm 2020 (học sinh lớp 12 của nhà trường): 

- 02 Phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT) ghi thông tin giống nhau (phiếu số 1, phiếu số 2); 

- Bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bán chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc 

bản sao kèm bản gốc để đối chiếu (gọi chung là bản sao) học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT 

hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX do Hiệu trưởng trường phổ 

thông cấp; 

- Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có), 

- Bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng 

ký hộ khẩu thường trú; 

- 02 ảnh cỡ 4x6 cm (mặt sau ghi họ và tên, ngày sinh, nơi sinh); 

- 01 bản photocopy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân: photo 2 mặt của 

CMND/CCCD trên 1 mặt giấy A4. 

1.2. Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT: ngoài các hồ sơ quy định trên, phải có thêm: 

- Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT 
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- Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học 

lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực; 

- Bằng tốt nghiệp THCS (bản sao); 

- Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi 

năm trước xác nhận. 

- Túi (bì) đựng hồ sơ để chứa tất cả các giấy tờ trên. 

1.3. Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT: 

- 02 phiếu ĐKDT ghi thông tin giống nhau (phiếu số 1, phiếu số 2); 

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao); 

- Học bạ THPT (bản sao); 

- 02 ảnh cỡ 4×6 cm (mặt sau ghi họ và tên, ngày sinh, nơi sinh) 

- Giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

- 01 bản photocopy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân: photo 2 mặt của 

CMND/CCCD trên 1 mặt giấy A4. 

1.4. Thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung cấp: 

- 02 Phiếu ĐKDT thông tin giống nhau (phiếu số 1, phiếu số 2); 

- Bằng tốt nghiệp THCS (bản sao); 

- Bằng tốt nghiệp trung cấp (bản sao); 

- Sổ học tập (bản sao) hoặc bảng điểm học các môn văn hóa THPT theo quy định của Luật giáo 

dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT; 

- 02 ảnh cỡ 4x6 cm (mặt sau ghi họ và tên, ngày sinh, nơi sinh); 

- Giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

- 01 bản photocopy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân: photo 2 mặt của 

CMND/CCCD trên 1 mặt giấy A4. 

2. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ THI, XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG 

2.1. Các thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp: không nộp lệ phí. 

2.2. Các thí sinh đăng kí dự thi có dùng kết quả thi để xét tuyển đại học, cao đẳng nộp lệ phí với mức: 

30.000đ/ 1 nguyện vọng. 

3. THỜI GIAN THU NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

3.1. Đối với thí sinh tự do: Nộp hồ sơ ĐKDT từ ngày 15/6 đến ngày 30/6/2020 tại phòng văn thư nhà 

trường. 

 Lưu ý: Thí sinh phải trực tiếp đi nộp hồ sơ ĐKDT để tổ thu nhận hồ sơ ĐKDT nhà trường chụp 

hình của thí sinh, xác nhận ảnh và đưa vào phần mềm quản lý thi. 

3.2. Đối với học sinh lớp 12 đang học tại trường: Nộp hồ sơ ĐKDT theo đơn vị lớp vào lúc 14h00 

ngày 25/6/2020 tại phòng thư viện 

 Lưu ý: Lớp trưởng các lớp nộp: 

1. Hồ sơ ĐKDT theo đơn vị lớp (đã được sắp xếp thứ tự theo danh sách lớp); 

2. Lệ phí xét tuyển đại học, cao đẳng theo quy định. 
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4. MỘT SỐ LƯU Ý KHI GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 

- Thí sinh xem thêm các hướng dẫn tại tại website nhà trường: thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn 

* Thí sinh phải tự ghi từ mục 1 đến mục 21 trong hồ sơ “Phiếu Đăng ký tham dự kỳ thi THPT 

Quốc gia và xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng” (mặt trước túi hồ sơ, phiếu số 1, phiếu số 2), ghi phần 

chữ vào nơi có đường kẻ chấm, phần số vào các ô tương ứng bên phải. 

Số và chữ phải ghi rõ ràng, không tẩy xoá, không dùng bút phủ, số phải ghi bằng chữ số Ả Rập 

(1, 2, 3, …), không ghi bằng chữ số La mã (I, II, III, …). 

Tổ thu nhận hồ sơ ĐKDT không nhận hồ sơ ĐKDT có sự tẩy xóa, không đúng mẫu, không đủ 

điều kiện đăng ký dự thi. 

- Mục Số phiếu: Để trống, không ghi 

- Mục 5: Hộ khẩu thường trú ghi theo sổ hộ khẩu gia đình. 

Mã tỉnh: 40 (Tỉnh Đắk Lắk); Mã huyện: 08 (Huyện Ea Kar); Mã xã: … 

Danh mục mã xã của huyện Ea Kar (mã xã – tên xã): 

• Xã đặc biệt khó khăn: 03 - Cư Bông, 04 -  Cư Elang, 06 - Cư Ni, 07 - Cư Prông, 08 - Cư  

Yang, 13 - Ea Sar, 14 - Ea Sô; 

• Xã đặc biệt khó khăn (áp dụng từ 28/4/2017): 17 – Cư Huê, 18 – Ea Ô, 19 – TT Ea Kar, 20 – 

Ea Păl; 

• Xã khó khăn: 01 – TT Ea Kar (trước 28/4/2017), 02 – TT Ea Knốp, 05 – Xã Cư Huê (trước 

28/4/2017), 09 – Xã Ea Dar, 10 – Xã Ea Kmút, 11 – Xã Ea Ô (trước 28/4/2017), 12 – Xã Ea  

Păl (trước 28/4/2017), 15 – Xã Ea Tih, 16 – Xã Xuân Phú. 

•  Lưu ý, Thí sinh tự do hoàn thành chương trình THPT từ năm 2016 về trước áp dụng các mã xã 

trước 28/4/2017 (nếu có). Ví dụ, thí sinh tự do hoàn thành chương trình THPT từ năm 2016 có 

hộ khẩu ở thị trấn Ea Kar thì ghi mã xã là: 01. 

- Mục 6: Nếu thí sinh học trường THPT Ngô Gia Tự thì ghi: 

Trường THPT Ngô Gia Tự - Ea Kar, Đắk Lắk 

Mã tỉnh: 40 (Tỉnh Đắk Lắk); Mã trường: 015 (trường THPT Ngô Gia Tự) 

Mục tên lớp: ghi rõ tên lớp 12 nơi học sinh đang học (ví dụ 12A01, 12A02, ...), đối với học sinh 

là thí sinh tự do ghi “TDO”. 

- Mục 7: Ghi Điện thoại, email của thí sinh. (lưu ý không được thay đổi số điện thoại này trong thời 

gian hoàn tất kỳ thi). Đối với thí sinh có yêu cầu điều chỉnh đăng ký xét tuyển tuyển sinh trực tuyến, 

cần đăng ký số điện thoại di động cá nhân (của mình) để được cấp mật khẩu sử dụng một lần (OTP) 

qua tin nhắn đảm bảo cho sự bảo mật khi đăng ký xét tuyển trực tuyến. 

- Mục 8: Địa chỉ liên hệ, thí sinh ghi: Họ tên - địa chỉ liên lạc của thí sinh (cần chọn địa chỉ dễ liên 

lạc, ghi rõ số nhà, thôn, xóm, xã, huyện, tỉnh) 

- Mục 9: Thí sinh nếu có nguyện vọng lấy kết quả dự thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm 

ngành đào tạo giáo viên thì đánh dấu (X) vào ô bên cạnh. 

- Mục 10: Thí sinh bắt buộc phải đánh dấu (X) vào một trong 2 ô để biểu thị rõ thí sinh học theo 

chương trình THPT hay chương trình GDTX. 

- Mục 11: Đối với thí sinh tự do, đánh dấu (X) vào một trong 2 ô để phân biệt rõ là thí sinh tự do chưa 

tốt nghiệp THPT hay đã tốt nghiệp THPT (tính đến thời điểm dự thi). 

- Mục 12: Hội đồng thi, thí sinh thi: Hội đồng thi Sở GDĐT Đắk Lắk Mã hội đồng: 40 
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- Mục 13: Nơi ĐKDT: 

• Đối với thí sinh đang học lớp 12 tại trường THPT Ngô Gia Tự, thí sinh ghi: 

Trường THPT Ngô Gia Tự - Ea Kar, Đắk Lắk; Mã đơn vị ĐKDT: 015 

• Đối với thí sinh tự do: 

o Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT, thí sinh ghi: 

Trường THPT Ngô Gia Tự - Ea Kar, Đắk Lắk; Mã đơn vị ĐKDT: 015 

o Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT/có bằng tốt nghiệp trung cấp, thí sinh ghi: 

Trường THPT Ngô Gia Tự - Ea Kar, Đắk Lắk; Mã đơn vị ĐKDT: 908 

- Mục 17: Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: Xem Điều 7 - Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh ban 

hành kèm theo thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. Gồm 07 loại đối tượng ưu tiên có mã và tên như sau: 

• Nhóm ưu tiên 1, gồm các đối tượng: 

o 01 - Người dân tộc thiểu số sống tại khu vực 1 

o 02 - Công nhân ưu tú đạt chiến sỹ thi đua ... 

o 03 - Quân nhân phục vụ 12 tháng trở lên ở khu 

vực 1, .. 

o 04 - Con liệt sĩ, con thương binh mất sức từ 

81% trở lên… 

• Nhóm ưu tiên 2, gồm các đối tượng: 

o 05-Quân  nhân,Công  an,TNXP,  phục  viên xuất 

ngũ, ... 

o 06-Con Thương, bệnh binh mất sức dưới 81%, 

dân tộc thiểu số không thuộc KV1,... 

o 07-Khuyết tật nặng, Lao động ưu tú, thợ     giỏi, 

người được cấp bằng Lao động sáng tạo,... 

- Mục 18: Khu vực tuyển sinh: Toàn tỉnh Đắk Lắk thuộc KV1 

- Mục 21: Mục này dành cho thí sinh có nguyện vọng xét tuyển sinh trình độ đại học; tuyển 

sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non; 

Để ghi thông tin ở mục này, thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của trường có nguyện 

vọng học được đăng tải trên cổng thông tin tuyển sinh của các trường Đại học. 

Thí sinh đăng ký nguyện vọng nào không đúng với quy định của các trường thì nguyện vọng đó 

sẽ không được nhập vào hệ thống phần mềm để trường xét tuyển. 

5. KẾ HOẠCH CHI TIẾT 
 

TT Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

Từ 18/6 đến 

19/6/2020 

Tư vấn tuyển sinh, hướng dẫn ghi thông tin phiếu ĐKDT 

cho tất cả học sinh khối 12 (tại phòng hội đồng): 

• 14h00’ → 15h15’, ngày 18/6: 12A1, 12A2, 12A11 

• 15h20’ → 16h35’, ngày 18/6: 12A3 → 12A5 

• 7h00’ → 8h15’, ngày 19/6: 12A6 → 12A8 

• 8h30’ → 9h45’, ngày 19/6: 12A9, 12A10, 12A12 

• 9h45’  → 11h00’, ngày 19/6: 12A13, 12A14 

 Lưu ý: Thầy cô GVCN khối 12 cũng tham dự buổi 

tập huấn này và quản lý học sinh của lớp mình. 

 

 

 

 
Thầy Tiến Dũng, 

thầy Thanh Dũng, 

thầy Du, cô Ánh 

Ngọc 

http://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/thong-tu-ban-hanh-quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-nam-2015.htm
http://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/thong-tu-ban-hanh-quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-nam-2015.htm
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TT Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách 

 

2 
Từ 18/6 đến 

19/6/2020 

Chụp ảnh học sinh khối 12 để đưa vào phần mềm đăng ký 

thi tốt nghiệp (có lịch cụ thể) 

 

Thầy Khanh 

 

3 
Ngày 

25/6/2020 

Các lớp nộp phiếu ĐKDT, lệ phí xét tuyển đại học - cao 

đẳng về nhà trường (nộp tại phòng thư viện) 

 

Tổ thu nhận hồ sơ 

 

 
4 

 
 

Từ 15/6 đến 

30/6/2020 

 
Thu nhận phiếu ĐKDT, lệ phí xét tuyển đại học - cao đẳng, 

chụp ảnh của thí sinh tự do (thu hồ sơ tại phòng văn thư 

nhà trường) 

Thầy Khanh, cô 

Huyền, cô Hà, cô 

Nhàn, cô Hoài Thu, 

cô Ánh Ngọc, cô 

Mộng Nhung 
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Từ 15/6 đến 

30/6/2020 

 

 
Nhập phiếu ĐKDT vào máy tính, ký xác nhận phiếu 

ĐKDT 

Thầy Tiến Dũng, 

thầy Thanh Dũng, 

thầy Khanh, cô 

Huyền, cô Nhàn, cô 

Hoài Thu, cô Ánh 

Ngọc, cô Hà 
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07/07/2020 

Cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập trang: 

http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn cho thí sinh 

Lưu ý: 

+ Đại diện các lớp (GVCN hoặc lớp trưởng) nhận tại 

phòng Khảo thí vào sáng ngày 07/7/2020. 

+ Thí sinh tự do nhận tài khoản trực tiếp lúc nộp hồ sơ 

ĐKDT. 

 

 

 

Thầy Khanh, cô Ánh 

Ngọc, cô Hoài Thu 
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Từ 01/7 đến 

19/7/2020 

Thí sinh kiểm dò, điều chỉnh thông tin sai sót nếu có: 

- Thí sinh xem thông tin ĐKDT đã nhập máy tính được in 

theo danh sách lớp gửi về từng lớp; 

- Thí sinh đăng nhập trang tuyển sinh: 

http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để kiểm dò. 

Lưu ý: 

+ Thông tin ĐKDT (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 

09/7/2020); 

+ Thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT (phản hồi các 

sai sót nếu có trước ngày 20/7/2020). 

 

 

 

 

 

Thầy Khanh, cô Ánh 

Ngọc, cô Hoài Thu 

 

8 
Từ 13/7 đến 

14/7/2020 

 

Kiểm tra, hoàn tất hồ sơ tuyển sinh, dữ liệu tuyển sinh 
 

Tổ thu nhận hồ sơ 

 

9 
Ngày 

15/7/2020 

 

Nộp dữ liệu và hồ sơ ĐKDT về Sở GD&ĐT 
Thầy Tiến Dũng, 

thầy Khanh 

10 Trước ngày Phát trả giấy báo dự thi cho thí sinh Cô Nhàn, cô Hoài 

http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/
http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/


6  

TT Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách 

 01/8/2020 (phát tại phòng văn thư) Thu, cô Hà, cô 

Huyền 

 

11 
Ngày 

27/8/2020 

 

Thông báo kết quả thi 
Thầy Tiến Dũng, 

Thầy Khanh 

 

 
 

12 

 
 

Chậm nhất 

ngày 

04/9/2020 

 

 
Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các 

loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh. 

Cô Phạm Thị Dinh, 

thầy Tiến Dũng, thầy 

Thanh Dũng, thầy 

Khanh, cô Nhàn, cô 

Hoài Thu, cô Hà, cô 

Huyền 

 
13 

Chậm nhất 

ngày 

04/9/2020 

Phát trả giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh 

(phát tại phòng văn thư) 

 

cô Hà, cô Nhàn, cô 

Thu, cô Huyền 

 

 
14 

 

Từ ngày 

27/8 đến hết 

ngày 

05/9/2020 

 
 

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ 

ngày công bố kết quả thi. 

Thầy Tiến Dũng, 

thầy Thanh Dũng, 

thầy Khanh, cô Ánh 

Ngọc, cô Nhàn, cô 

Hoài Thu 

 

 
15 

 
Chậm nhất 

ngày 

23/9/2020 

 
Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc 

khảo, Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sau phúc 

khảo (nếu có). 

Cô Phạm Thị Dinh, 

thầy Tiến Dũng, thầy 

Thanh Dũng, thầy 

Khanh, cô Nhàn, cô 

Hoài Thu 

 
 

Thông tin liên hệ tổ thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 nhà trường: 

• Cô Phạm Thị Dinh (0988 141 679), 

• Thầy Nguyễn Tiến Dũng (0982 434 113), 

• Thầy Nguyễn Thanh Dũng (0982 244 861), 

• Thầy Nguyễn Thanh Du (0947 984 247), 

• Thầy Nguyễn Đức Khanh (0986 913 419), 

• Cô Nguyễn Thị Ánh Ngọc (0985 934 445), 

• Cô Nhàn (cấp phát giấy báo, kết quả  thi, 

0905 011 003), 

• Cô Hoài Thu (cấp phát giấy báo, kết quả thi, 

0972 388 679). 

 

 
 

TM. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
Nguyễn Tiến Dũng 



 

LỊCH CHỤP ẢNH THÍ SINH ĐỂ ĐƯA VÀO HỆ THỐNG PHẦN MỀM 

ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 
 

 

Thứ ngày Buổi Lượt chụp Thời gian Lớp Ghi chú 

 

 
Thứ 5, 

ngày 

18/6/2020 

 

 

 
Chiều 

1 Từ 13h30’ đến 14h00’ 12A3  

2 Từ 14h00’ đến 14h30’ 12A4  

3 Từ 14h30’ đến 15h00’ 12A5  

4 Từ 15h15’ đến 15h45’ 12A1  

5 Từ 15h45’ đến 16h15’ 12A2  

6 Từ 16h30’ đến 17h00’ 12A11  

 

 

 
 

Thứ 6, 

ngày 

19/6/2020 

 

 

 

 
 

Sáng 

1 Từ 7h00’ đến 7h30’ 12A9  

2 Từ 7h30’ đến 8h00’ 12A10  

3 Từ 8h00’ đến 8h30’ 12A12  

4 Từ 8h30’ đến 9h00’ 12A13  

5 Từ 9h00’ đến 9h30’ 12A14  

6 Từ 9h30’ đến 10h00’ 12A6  

7 Từ 10h00’ đến 10h30’ 12A7  

8 Từ 10h30’ đến 11h00’ 12A8  

 Lưu ý: 

• Về thời gian: Học sinh các lớp có mặt tại phòng Khảo thí trước giờ chụp 10 phút. 

• Về trang phục: Học sinh mặc áo sơ mi trắng (có cổ áo), học sinh nữ khuyến khích mặc áo dài trắng. 

 

Ea Kar, ngày 15 tháng 6 năm 2020 

P. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
Nguyễn Tiến Dũng 


