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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:            /SGDĐT-GDTrH-QLCL 
V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh 

THCS, THPT năm học 2020-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Đắk Nông, ngày 

 

           

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;  

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.  

 

Thực hiện Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm học 2020-2021; Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) hướng dẫn công tác tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 

2020-2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông như sau: 

I. Văn bản thực hiện 

1. Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT ban 

hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học; Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường trung học phổ thông chuyên theo văn bản hợp nhất số 20/VBHN-

BGDĐT ngày 30/5/2014; 

2. Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ GDĐT ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú (sau 

đây gọi chung là Thông tư số 24); 

3. Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ GDĐT ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (sau 

đây gọi chung là Thông tư số 01); 

4. Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông 

ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của 

Bộ GDĐT (Hợp nhất các Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014, 

Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 và Thông tư số 05/2018/TT-

BGDĐT ngày 28/2/2018 của Bộ GDĐT) ; 

5. Quyết định số 224/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Sở GDĐT 

ban hành Quy định về nội dung thực hiện các phương thức tuyển sinh, chế độ ưu tiên 

đối với tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

6. Quyết định số 115/QĐ-SGDĐT ngày 09/3/2015 của Sở GDĐT ban hành 

Quy định tuyển sinh vào lớp đầu cấp trường chuyên và tuyển bổ sung vào lớp chuyên 

trong trường THPT chuyên từ năm học 2015-2016 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

II. Tuyển sinh trung học cơ sở 
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1. Đối với các trường trung học cơ sở 

Phương thức tuyển sinh chung toàn tỉnh là Xét tuyển. Công tác tuyển sinh thực 

hiện theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông 

ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của 

Bộ GDĐT. Các phòng GDĐT rà soát số lượng học sinh cuối cấp tiểu học năm 

học 2019-2020, cơ sở vật chất đội ngũ giáo viên và vị trí của các trường có cấp 

THCS trên địa bàn phụ trách để lập kế hoạch tuyển sinh, giao chỉ tiêu, phân 

vùng tuyển sinh phù hợp với mục tiêu phổ cập GDTHCS của địa phương. 

2. Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú 

Công tác tuyển sinh thực hiện như đối với trường trung học cơ sở (THCS), 

ngoài ra thực hiện việc xét duyệt kết quả theo đúng quy định tại Thông tư số 24 và 

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt. Các trường THCS 

công lập nằm trên địa bàn mà ở đó có học sinh hội đủ các điều kiện để học bán trú thì 

sau khi thực hiện xong công tác tuyển sinh, nhà trường lập danh sách học sinh được 

học bán trú trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

3. Các trường phổ thông dân tộc nội trú 

- Việc tuyển sinh vào lớp 6 các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) 

thực hiện theo phương thức xét tuyển theo phân bổ chỉ tiêu về các xã (xã, phường, thị 

trấn) được UBND huyện phê duyệt, đồng thời thông báo đến các trường Tiểu học và 

UBND các xã trên địa bàn trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày ra thông báo nhận hồ sơ. 

Sở GDĐT ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh.  

- Lên phương án tuyển bổ sung học sinh lớp 7, 8, 9 theo chỉ tiêu ngân sách được 

duyệt trong năm học 2020-2021. Việc tuyển bổ sung lớp 7, 8, 9 (nếu có) được hội 

đồng tuyển sinh nhà trường hoàn thiện hồ sơ, trình Sở GDĐT duyệt công nhận kết quả 

cùng đợt với tuyển sinh lớp 6. 

III. Tuyển sinh trung học phổ thông 

1. Đối tượng tuyển sinh: Là những người trong độ tuổi đã hoàn thành chương 

trình THCS hoặc bổ túc THCS. Việc tuyển sinh thực hiện theo nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú tại địa bàn huyện, thị xã đã được phân vùng tuyển sinh đối với các trường  

THPT và các trường PTDTNT có cấp THPT (Phụ lục 1 đính kèm). 

2. Tuyển sinh theo ba phương thức: Xét tuyển, thi tuyển, kết hợp thi tuyển 

với xét tuyển cụ thể: 

2.1. Thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 10 đối với tất cả các trường THPT công 

lập trên toàn tỉnh bằng phương thức xét tuyển. 

2.2. Học sinh đã tốt nghiệp THCS trong các trường PTDTNT huyện được 

tuyển thẳng vào các trường THPT trên địa bàn nơi học sinh có hộ khẩu đăng ký 

thường trú. Để thuận tiện trong công tác tuyển sinh cho các trường THPT, các trường 

PTDTNT huyện sau khi kết thúc năm học nhà trường tiến hành phô tô hồ sơ của các 

học sinh lớp 9 trường mình và hướng dẫn các học sinh này mang hồ sơ đã phô tô tới 



 

3 

 

các trường THPT tại nơi học sinh có hộ khẩu thường trú để nộp. Các trường THPT 

tiếp nhận bộ hồ sơ phô tô của các học sinh lớp 9 này để xét tuyển thẳng cho học sinh 

vào học nếu học sinh không trúng tuyển vào các trường PTDTNT có cấp THPT và 

trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh. 

2.3. Đối với trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

- Thực hiện theo phương thức thi tuyển (thi bắt buộc 4 môn gồm Toán, 

Ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên); tuyển sinh các lớp chuyên tiếng Anh, Toán, 

Vật lí, Hóa học, Ngữ văn, Sinh học, Tin học, Lịch sử - Địa lý tuyển sinh trên địa bàn 

toàn tỉnh (học sinh nộp hồ sơ bản phô tô có xác thực để tuyển sinh và nộp bản chính 

khi nhập học). Phương thức tuyển sinh thực hiện theo Quyết định 115/QĐ-SGDĐT 

ngày 09/03/2015 của Sở GDĐT. Thi tuyển từ ngày 21-23/7/2020 (có lịch chi tiết kèm 

theo). 

- Học sinh chỉ được đăng ký 1 nguyện vọng môn chuyên và lấy kết quả trong 

quá trình xét duyệt kết quả tuyển sinh. 

- Học sinh có nguyện vọng được đăng ký phúc khảo bài thi trước khi công bố 

danh sách trúng tuyển. 

2.4. Các trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp THPT 

- Các trường PTDTNT có cấp THPT thực hiện phương thức xét tuyển trên địa 

bàn huyện theo Điều 18, Điều 19, Điều 20 chương IV của Thông tư số 01, tuyển sinh 

lớp 10 và tuyển bổ sung học sinh lớp 11, lớp 12 theo chỉ tiêu ngân sách được cấp trong 

năm học 2020-2021. Việc xét tuyển bổ sung lớp 11, 12 (nếu có) được hội đồng tuyển 

sinh hoàn thiện hồ sơ, trình Sở GDĐT duyệt công nhận kết quả cùng thời gian với 

tuyển sinh lớp 10. 

- Trường THPT DTNT N’Trang Lơng tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh, nhận 

hồ sơ (phô tô có xác thực, học sinh nộp hồ sơ bản chính khi nhập học) và tổ chức kết 

hợp thi tuyển với xét tuyển theo chỉ tiêu cho các học sinh thuộc thành phố Gia Nghĩa. 

Các học sinh có hộ khẩu trên địa bàn các huyện có khối THPT trong trường PTDTNT 

thì tuyển cạnh tranh theo kết quả thi và xét tuyển. Thời gian thi ngày 21/7/2020, bài thi 

của thí sinh được chấm chung trong hội đồng chấm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Học sinh có nguyện vọng được đăng ký phúc khảo bài thi trước khi công bố 

danh sách trúng tuyển. 

  3. Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 

Ngày Buổi Môn thi 
Thời gian 

bắt đầu  

Thời gian 

làm bài 
Hình thức thi 

21/7/2020 
Sáng Văn 8h00’ 120 phút Tự luận 

Chiều Toán 14h00’ 120 phút Tự Luận 

22/7/2020 

Sáng Tiếng Anh 8h00’ 60 phút Trắc nghiệm 

Chiều 

Môn Chuyên Văn; Toán; 

Vật Lý; Hóa học; Sinh 

học; Địa Lý; Lịch Sử; 

Tiếng Anh; Tin học 

14h00’ 150 phút 

Tự luận 
(Môn Tiếng Anh 

kết hợp  Trắc 

nghiệm và Tự luận) 
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23/7/2020 Sáng Tiếng Anh 8h00’ 
5 phút/ thí 

sinh 
Thi nói 

4. Quy định thu hồ sơ tuyển sinh 

Căn cứ vào danh sách phân vùng tuyển sinh, các trường thu hồ sơ tuyển sinh 

các đối tượng sau: 

- Học sinh có thời gian học tập cấp THCS và có hộ khẩu trên địa bàn tuyển sinh; 

- Học sinh có thời gian học tập cấp THCS trên địa bàn tuyển sinh; 

- Học sinh có hộ khẩu trên địa bàn tuyển sinh; 

- Học sinh ngoại tỉnh; 

- Những trường hợp đặc biệt khác (nếu có) do Giám đốc Sở GDĐT quyết định. 

5. Tổ chức tuyển sinh 

- Tùy theo phương thức tuyển sinh, các đơn vị đề xuất thành viên hội đồng 

tuyển sinh trình Sở GDĐT ra quyết định thành lập. 

- Hội đồng ra đề thi được Sở GDĐT quyết định thành lập chung cho toàn 

tỉnh, công tác ra đề và in sao đề được tiến hành cách ly và bảo mật theo quy chế 

thi THPT hiện hành. 

- Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh và trường THPT DTNT N’Trang 

Lơng đề xuất thành viên hội đồng coi thi, chấm thi trình Sở GDĐT ra quyết định 

thành lập. 

- Toàn tỉnh thành lập 01 hội đồng chấm thi do Sở GDĐT ra quyết định 

thành lập và đặt địa điểm chấm thi tại trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh. 

- Hội đồng phúc khảo và công tác tổ chức phúc khảo bài thi vận dụng theo các 

quy định tương ứng của Quy chế thi THPT hiện hành và theo quy định thời gian của 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

IV. Công nhận trúng tuyển 

1. Công nhận trúng tuyển vào lớp 6 

-  Các trường THCS hoàn thành báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GDĐT 

trước ngày 10/8/2020. Các Phòng GDĐT báo cáo kết quả tuyển sinh vào lớp 6 các 

trường THCS (kể cả trường bán trú) gửi về phòng GDTrH-QLCL, thời gian nộp báo 

cáo trước ngày 14/8/2020; 

- Các trường PTDTNT hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh gửi về phòng GDTrH-

QLCL tham mưu Giám đốc Sở GDĐT xét duyệt cấp giấy chứng nhận. 

2. Công nhận trúng tuyển vào lớp 10 

- Căn cứ vào chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển của học sinh, các trường định 

hướng công tác xét tuyển theo chỉ tiêu được giao. Trong trường hợp đã hết thời gian 

quy định nhưng xét chưa đủ chỉ tiêu thì làm văn bản trình Giám đốc Sở để xét tuyển 

bổ sung; các trường tuyệt đối không được công khai bảng điểm tuyển sinh trước khi 

xét tuyển.  

- Học sinh đăng ký tuyển sinh vào trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh và 

trường THPT DTNT N’Trang Lơng nếu không trúng tuyển thì nộp hồ sơ tham gia dự 

tuyển tại trường THPT tại địa phương nơi có hộ khẩu thường trú. 
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- Các trường hợp khác, Chủ tịch hội đồng tuyển sinh báo cáo bằng văn bản về 

Sở GDĐT để xin ý kiến của Giám đốc Sở GDĐT. 

3. Kế hoạch duyệt kết quả tuyển sinh 

3.1. Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh của 

các trường THPT, trường PTDTNT. Duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 các trường 

THPT; kết quả tuyển sinh đầu cấp và tuyển bổ sung các lớp khối THCS, THPT các 

trường PTDTNT. 

3.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, ban 

hành Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh và duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 6 

cho đơn vị trực thuộc. 

3.3. Các đơn vị trường THPT, trường PTDTNT có tuyển sinh cấp THPT báo 

cáo kết quả đề nghị xét duyệt trúng tuyển về Sở GDĐT trước ngày 14/8/2020. 

3.4. Duyệt kết quả tuyển sinh 10 theo trình tự đối với trường chuyên trước, sau 

đó đến các trường PTDTNT và cuối cùng là các trường THPT, các đơn vị tuyển sinh 

theo phương thức Thi tuyển được xét duyệt kết quả trước, sau đó đến các đơn vị tuyển 

sinh theo phương thức xét tuyển. 

V. Thời gian thực hiện  

Thời gian Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 

1. Hướng dẫn công tác tuyển sinh 

Tháng 

5/2020 

- Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 6. 

- Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10. 

- Các Phòng GDĐT 

- Phòng GDTrH-

QLCL, Sở GDĐT 

2. Kế hoạch thời gian các hoạt động tuyển sinh các trường THPT, PTDTNT 

Trước ngày 

15/6/2020 

- Các đơn vị nhận mẫu hồ sơ cung cấp thông 

tin tuyển sinh tại phòng GDTrH-QLCL 

Các trường THPT 

và PTDTNT 

Từ ngày 

15/6/2020 

đến ngày 

25/6/2020 

- Thông báo phương án tuyển sinh của trường. 

- Trình, ký Quyết định thành lập hội đồng 

tuyển sinh. 

Các trường THPT 

và PTDTNT 

Ngày 

17/7/2020 

- Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh,  

trường  PTDTNT N’Trang Lơng kết thúc nhận 

hồ sơ dự tuyển và nộp file dữ liệu về phòng 

GDTrH-QLCL. 

Trường THPT 

Chuyên Nguyễn 

Chí Thanh  và  

THPT DTNT N’ 

Trang Lơng 

Ngày 21, 22, 

23/7/2020 
Thi theo lịch quy định. 

THPT Chuyên 

Nguyễn Chí Thanh  

và THPT DTNT N’ 

Trang Lơng 

Ngày 

28/7/2020 

Niêm yết điểm thi tuyển trường THPT Chuyên 

Nguyễn Chí Thanh và trường  THPT DTNT 

N’Trang Lơng 

Trường THPT 

Chuyên Nguyễn Chí 

Thanh, THPT DTNT 

N’ Trang Lơng 
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Từ ngày 

28/7/2020 

đến ngày 

30/7/2020 

Thu đơn đề nghị phúc khảo bài thi 

Trường THPT 

Chuyên Nguyễn Chí 

Thanh, THPT DTNT 

N’ Trang Lơng 

Ngày 

04/8/2020 

Niêm yết danh sách trúng tuyển THPT Chuyên 

Nguyễn Chí Thanh, THPT DTNT N’ Trang 

Lơng. 

Trường THPT 

Chuyên Nguyễn Chí 

Thanh, THPT DTNT 

N’ Trang Lơng 

Ngày 

08/8/2020 

Các trường PTDTNT huyện kết thúc thu hồ sơ 

tuyển sinh. Gửi dữ liệu dự tuyển về phòng 

GDTrH-QLCL  

Các trường 

PTDTNT. 

Ngày 

09/8/2020 

Các trường PTDTNT huyện thông báo kết quả 

tuyển sinh 
Các trường PTDTNT. 

Ngày 

13/8/2020 

- Các trường THPT kết thúc thu hồ sơ tuyển 

sinh, nộp dữ liệu dự tuyển về phòng GDTrH-

QLCL.  

- Các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu (nếu có) 

gửi văn bản xin phép Sở GDĐT gia hạn thời 

gian tuyển sinh bổ sung. 

Các trường THPT.  

Ngày 

14/8/2020 

Các trường THPT thông báo kết quả tuyển 

sinh 
Các trường THPT. 

3. Xét duyệt kết quả 

Trước ngày 

15/8/2020 

- Nộp dữ liệu kết quả xét tuyển sinh qua địa 

chỉ email: PhongGDTrH.SoDakNong@ 

moet.edu.vn 

- Nộp hồ sơ xét duyệt công nhận kết quả tuyển 

sinh lớp 10 và lớp 11, 12 (bổ sung); lớp 6 và 

lớp 7, 8, 9 (bổ sung) về phòng GDTrH-QLCL 

gồm: Tờ trình, Biên bản họp xét tuyển của hội 

đồng tuyển sinh, Danh sách đề nghị trúng 

tuyển (đóng cuốn 02 bộ hồ sơ). 

- Thông báo kết quả tuyển sinh 

Các trường THPT; 

PTDTNT  

Ngày 

15/8/2020 

 

- Xét duyệt kết quả tuyển sinh THCS, THPT 

các đơn vị trực thuộc 
Sở GDĐT 

Ngày 

17/8/2020 

Báo cáo kết quả công tác tuyển sinh (Các đơn 

vị báo cáo về Sở, Sở báo cáo về UBND tỉnh 

và Bộ GDĐT) 

Sở GDĐT, Phòng 

GDĐT và các 

trường. 

Các nội dung khác, các đơn vị thực hiện đúng các quy định theo hệ thống 

văn bản được quy định tại mục I. Lưu ý đối với các trường THPT xét tuyển, 

tuyệt đối chấp hành thời hạn thu hồ sơ tuyển sinh nêu trên (không kết thúc thu 

hồ sơ tuyển sinh trước thời gian quy định) để đảm bảo việc rút, nộp hồ sơ của 

các học sinh không trúng tuyển vào các trường chuyên biệt về dự tuyển tại các 

trường THPT. 
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Trong quá trình triển khai, mọi vướng mắc (nếu có) đề nghị phản hồi về 

Sở GDĐT qua phòng GDTrH-QLCL theo địa chỉ email: PhongGDTrH.So 

DakNong@moet.edu.vn hoặc qua số điện thoại 0905.206.142 để được hướng 

dẫn giải quyết. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- UBND các huyện, TP (để phối hợp); 

- Giám đốc, các PGĐ; 

- Phòng TCCB-TC, Thanh tra Sở; 

- Lưu VT, GDTrH-QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Thanh Hải 
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Phụ lục 

PHÂN VÙNG TUYỂN SINH THPT THEO ĐỊA BÀN NĂM HỌC 2020-2021 

STT 
Xã, phường, thị 

trấn 
Vùng tuyển sinh các trường THPT 

I Thành phố Gia Nghĩa 

1 Nghĩa Thành  THPT Gia Nghĩa THPT Chu Văn An   

2 Nghĩa Phú THPT Gia Nghĩa THPT Chu Văn An     

3 Nghĩa Tân THPT Gia Nghĩa  THPT Chu Văn An     

4 Nghĩa Đức THPT Gia Nghĩa THPT Chu Văn An     

5 Nghĩa Trung THPT Gia Nghĩa THPT Chu Văn An     

6 Đắk Rmoan THPT Gia Nghĩa THPT Chu Văn An THPT Trường Chinh   

7 Quảng Thành THPT Gia Nghĩa THPT Chu Văn An     

8 Đắk Nia THPT Gia Nghĩa THPT Chu Văn An     

II Huyện Đắk R’lấp 

1 Đắk Ru THPT Nguyễn Đình Chiểu    

2 Quảng Tín THPT Nguyễn Đình Chiểu THPT Phạm Văn Đồng     

3 Kiến Đức   THPT Phạm Văn Đồng     

4 Kiến Thành THPT Trường Chinh THPT Phạm Văn Đồng     

5 Đắk Wer THPT Trường Chinh       

6 Nhân Cơ THPT Trường Chinh THPT Gia Nghĩa     

7 Nhân Đạo THPT Trường Chinh  THPT Nguyễn Tất Thành     

8 Nghĩa Thắng THPT Trường Chinh THPT Nguyễn Tất Thành     

9 Đạo Nghĩa THPT Nguyễn Tất Thành       

10 Đắk Sin THPT Nguyễn Tất Thành      

11 Hưng Bình THPT Nguyễn Tất Thành THPT Nguyễn Đình Chiểu     

III Huyện Tuy Đức 

1  Quảng Tâm THPT Lê Quý Đôn       

2 Đắk Ngo THPT Lê Quý Đôn THPT Nguyễn Đình Chiểu     

3 Đắk R'tih THPT Lê Quý Đôn THPT Phạm Văn Đồng     

4 Quảng Tân THPT Lê Quý Đôn THPT Phạm Văn Đồng THPT Trường Chinh   

5 Đắk Buk So THPT Lê Quý Đôn       

6 Quảng Trực THPT Lê Quý Đôn       

IV Huyện Đắk Glong 

1 Quảng Hòa THPT Lê Duẩn   THPT Hùng Vương   

2 Quảng Sơn THPT Lê Duẩn       

3 Đắk R Măng THPT Lê Duẩn       

4 Đắk Ha THPT Đắk GLong THPT Chu Văn An THPT Gia Nghĩa  THPT Lê Duẩn 

5 Quảng Khê THPT Đắk GLong       

6 Đắk Plao THPT Đắk GLong       

7 Đắk Som THPT Đắk GLong       

V Huyện Đắk Song 

1 Nam Bình THPT Đắk Song THPT Lương Thế Vinh     

2 Đắk N'Drung THPT Phan Đình Phùng THPT Lương Thế Vinh     

3 Trường Xuân THPT Đắk Song  THPT Gia Nghĩa     

4 Đức An THPT Đắk Song       

5 Thuận Hà THPT Đắk Song THPT Phan Đình Phùng 
THPT Lương Thế 

Vinh 
  

6 Đắk Hòa THPT Đắk Song THPT Nguyễn Du     

7 Thuận Hạnh THPT Đắk Song   
THPT Lương Thế 

Vinh 
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8 Đắk Mol THPT Đắk Song THPT Nguyễn Du     

9 Nâm N'Jang THPT Phan Đình Phùng THPT Đắk Song     

VI Huyện Đắk Mil 

1 Đắk Gằn THPT Quang Trung       

2 Đắk N' Drót THPT Quang Trung      

3 Đức Minh THPT Trần Hưng Đạo THPT Đắk Mil THPT Nguyễn Du   

4 Thuận An THPT Trần Hưng Đạo THPT Đắk Mil     

5 Đắk Lao THPT Trần Hưng Đạo THPT Đắk Mil     

6 Đức Mạnh THPT Trần Hưng Đạo THPT Đắk Mil THPT Quang Trung THPT Nguyễn Du 

7 TT Đắk Mil THPT Trần Hưng Đạo THPT Đắk Mil     

8 Đắk Sắk THPT Nguyễn Du Trần Phú     

9 Long Sơn THPT Nguyễn Du THPT Quang Trung THPT Trần Phú   

10 Đắk R'la THPT Quang Trung       

VII Huyện Krông Nô 

1 Đắk Sôr THPT Trần Phú       

2 Nam Xuân THPT Trần Phú       

3 Nam Đà THPT Krông Nô THPT Trần Phú     

4 TT Đắk Mâm THPT Krông Nô       

5 Tân Thành THPT Trần Phú THPT Krông Nô     

6 Đắk D'Rô THPT Krông Nô       

7 Nâm Nung THPT Krông Nô       

8 Nâm N'Đir THPT Hùng Vương THPT Krông Nô     

9 Đức Xuyên THPT Hùng Vương       

10 Đắk Nang THPT Hùng Vương       

11 Quảng Phú THPT Hùng Vương       

12 Buôn Choáh THPT Krông Nô       

VIII Huyện Cư Jút     

1 EaTling THPT Phan Chu Trinh      

2 Tâm Thắng THPT Phan Chu Trinh      

3 Đắk Wil THPT Phan Bội Châu THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm     

4 Trúc Sơn THPT Phan Chu Trinh THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm THPT Quang Trung   

5 Eapô THPT Phan Bội Châu       

6 Nam Dong THPT Phan Chu Trinh THPT Phan Bội Châu 
 THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
  

7 Đắk Drông THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm       

8 Cư Knia THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm       
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