UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2440 /SGDĐT- GDTX&CN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày19 tháng 10 năm 2021

V/v tuyển sinh đại học theo chế độ
cử tuyển năm 2021

Kính gửi: UBND các huyện Điện Biên Đông, Mường Nhé, Nậm Pồ.
Căn cứ Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ,
quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số;
Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 ban hành Quy
chế quản lý chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Điện
Biên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Công văn số 4544/BGDĐT – GD ĐH ngày 08/10/2021 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về chỉ tiêu cử tuyển năm 2021;
Căn cứ Công văn số 3390/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về
việc tổ chức xét chọn đối tượng cử tuyển năm 2021;
Căn cứ Công văn số 1211/ĐHTB ngày 14/10/2021 của trường Đại học Tây
Bắc về việc đào tạo nguồn nhân lực hình thức cử tuyển năm 2021 cho tỉnh Điện Biên;
Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác tuyển sinh cử tuyển đại học năm
2021, cụ thể như sau:
I. Chỉ tiêu cử tuyển
Tổng chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học hệ cử tuyển năm 2021 tại trường Đại
học Tây Bắc gồm 33 chỉ tiêu (28 chỉ tiêu Sư phạm tiếng Anh; 05 chỉ tiêu Giáo dục
mầm non). Trong đó:
- Huyện Điện Biên Đông: 10 chỉ tiêu (Sư phạm tiếng Anh: 05; Giáo dục
mầm non: 05)
- Huyện Mường Nhé: 08 chỉ tiêu (Sư phạm tiếng Anh)
- Huyện Nậm Pồ: 15 chỉ tiêu (Sư phạm tiếng Anh).
II. Đăng kí xét tuyển
1. Đối tƣợng, tiêu chuẩn
Đảm bảo các quy định tại Điều 6. Tiêu chuẩn tuyển sinh theo chế độ cử
tuyển của Nghị định số số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ, quy
định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Cụ thể:
- Học sinh là người dân tộc thiểu số, thường trú từ 05 năm liên tục trở lên
tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
thuộc các huyện: Điện Biên Đông, Mường Nhé, Nậm Pồ; có cha mẹ đẻ hoặc cha

mẹ nuôi (hoặc có một trong hai bên là cha đẻ hoặc mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi),
người trực tiếp nuôi dưỡng sống tại vùng này;
- Có thời gian học đủ 03 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường
thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc nội trú.
- Đạt các tiêu chuẩn sơ tuyển đối với ngành Giáo dục mầm non (thi năng khiếu);
- Không quá 22 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức khỏe theo quy định
hiện hành.
- Tốt nghiệp trung học phổ thông;
- Xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học THPT đạt loại tốt;
- Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại khá trở lên.
2. Ngƣỡng đảm bảo chất lƣợng đầu vào
a) Đối tượng không phải qua đào tạo dự bị đại học
- Xét tuyển căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Có điểm xét
tuyển cao hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
- Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập cấp THPT: Học lực năm lớp 12 đạt
loại giỏi.
Điểm trúng tuyển hệ cử tuyển vào trường Đại học Tây Bắc năm 2021 cụ thể
như sau:
TT

Tên ngành

Mã
ngành

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Điểm trúng tuyển

Xét tuyển căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
1

Sư phạm
tiếng Anh

7140231

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
D15: Văn, Địa lý, tiếng Anh
D14: Văn, Lịch sử, tiếng Anh
M00: Văn, Toán, Năng khiếu

2

Giáo dục
mầm non

7140201

19,0

M13: Toán, Sinh, Năng khiếu
M07: Văn, Địa lý, Năng khiếu
M05: Văn, Lịch sử, Năng khiếu

19,0 (trong đó,
điểm thi năng
khiếu đạt 6,5
điểm trở lên)

Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập cấp THPT
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
1

Sư phạm
tiếng Anh

7140231

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh
D15: Văn, Địa lý, tiếng Anh
D14: Văn, Lịch sử, tiếng Anh
2

Học lực năm lớp
12 đạt loại giỏi

M00: Văn, Toán, Năng khiếu
2

Giáo dục
mầm non

7140201

M13: Toán, Sinh, Năng khiếu

- Học lực năm lớp
12 đạt loại giỏi

- Điểm thi năng
khiếu đạt 6,5
M05: Văn, Lịch sử, Năng khiếu điểm trở lên
M07: Văn, Địa lý, Năng khiếu

b) Đối tượng phải qua đào tạo dự bị 01 năm
Đáp ứng các quy định tại Điều 6. Tiêu chuẩn tuyển sinh theo chế độ cử tuyển của
Nghị định số số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020 của Chính phủ, quy định chế độ cử
tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (khoản 1, mục II văn bản này).
3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
a) Xét tuyển căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
- Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp trước
năm 2021); giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp
năm 2021);
- Bản sao hợp lệ chứng minh thư hoặc căn cước công dân;
- Sơ yếu lý lịch (Phụ lục kèm theo);
- Đơn đăng kí học theo chế độ cử tuyển (Phụ lục kèm theo);
- 02 ảnh cỡ 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng đến thời điểm nộp hồ sơ);
- 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người đăng ký học
theo chế độ cử tuyển.
b) Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập cấp THPT
- Bản sao hợp lệ học bạ THPT;
- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp trước
năm 2021); giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp
năm 2021);
- Bản sao hợp lệ chứng minh thư hoặc căn cước công dân;
- Sơ yếu lý lịch (Phụ lục kèm theo);
- Bản sao giấy khai sinh;
- Đơn đăng kí học theo chế độ cử tuyển (Phụ lục kèm theo);
- 02 ảnh cỡ 3x4 (chụp trong vòng 6 tháng đến thời điểm nộp hồ sơ);
- 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người đăng ký học

theo chế độ cử tuyển.
- Các giấy tờ, minh chứng để hưởng chế độ, chính sách ưu tiên (nếu có).
4. Ƣu tiên trong tuyển sinh cử tuyển
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Người học đạt đủ các tiêu chuẩn tuyển sinh cử tuyển quy định tại các khoản
1, 2 mục II tại Công văn này, nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì được ưu
tiên theo thứ tự:
a) Con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận người
được hưởng chính sách như thương binh;
b) Học tại trường phổ thông dân tộc nội trú;
c) Trúng tuyển vào đại học tại năm xét đi học cử tuyển;
d) Đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên;
đ) Trường hợp người học thuộc đối tượng được hưởng nhiều ưu tiên đồng
thời thì chỉ được hưởng một ưu tiên cao nhất trong tuyển sinh cử tuyển.
5. Thời gian, địa điểm, phƣơng thức tiếp nhận hồ sơ, số điện thoại của
bộ phận tiếp nhận hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 19/10 đến ngày 27/10/2021.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp, Sở
Giáo dục và Đào tạo. Điện thoại: 02153 826 363.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Bà Đặng Thị Nhụy, Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo
dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Hình thức nhận hồ sơ: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
6. Quyền lợi, nghĩa vụ của ngƣời học theo chế độ cử tuyển
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08/12/2020
của Chính phủ.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện Điện Biên Đông, Mường
Nhé, Nậm Pồ niêm yết công khai văn bản này tại trụ sở UBND huyện, Phòng Nội
vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, trụ sở UBND các xã, các cơ sở giáo dục trên địa
bàn huyện; đồng thời đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng của huyện để
nhân dân và học sinh biết, đăng kí xét tuyển đảm bảo thời gian quy định./.
Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
-UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
Lao động,Thương binh và Xã hội;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDTX&CN

Ký bởi Sở Giáo dục và Đào tạo
Giờ ký: 2021-10-19T07:52:00.2567912+07:00

Nguyễn Văn Đoạt
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------……….., ngày …… tháng …… năm …………
ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)
1. Họ và tên người đăng ký học: …………………………………. Nam/nữ .......
2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………
3. Dân tộc: …………………………………………. Tôn giáo …………………
4. Địa chỉ thường trú (ghi rõ thôn, bản, xã, huyện, tỉnh……….
5. Ngành dự định xin học: ……………………………………………………
Trình độ đào tạo (ĐH, CĐ, TC): …………………………………………………
6. Thuộc đối tượng ưu tiên:………………………………………………………
7. Đã tốt nghiệp: …………………Ngày, tháng, năm dự thi tốt nghiệp: ………
8. Xếp loại năm cuối cấp/cuối khoá: Học lực: ……… Hạnh kiểm (rèn luyện) …
9. Điểm các môn thi THPT: Môn 1:...; Môn 2:....; Môn 3: ; Môn 4:...;
10. Điểm thi đại học, cao đẳng, trung cấp (nếu có):………………………………
11. Đoạt giải (nếu có):……………………môn…………………Kỳ thi học sinh
giỏi hoặc kỳ thi Olympic: ……………………………………… năm …………
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu
trách nhiệm xử lý theo quy định của pháp luật.
Nếu được chấp nhận, tôi xin cam kết: chấp hành đầy đủ các quy định của
Nhà nước đối với người học theo chế độ cử tuyển, sau khi tốt nghiệp sẽ chấp hành
sự bố trí việc làm của Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)
Nếu không thực hiện đúng những quy định đối với người học theo chế độ cử
tuyển, tôi sẽ có trách nhiệm bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo theo quy định
hiện hành.
Khi cần, báo tin cho ai, địa chỉ, điện thoại (nếu có):
………………………………………………………………………………………
NGƢỜI ĐĂNG KÝ HỌC
(Ký, ghi rõ họ tên)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------SƠ YẾU LÝ LỊCH
Họ và tên (1) : …………………………………….. Giới tính …………………
Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………
Nguyên quán: ……………………………………………………………………
CMND hoặc căn cước công dân số : …………………. Cấp ngày .... Nơi cấp
Nơi đăng ký thường trú (2): ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Đang thường trú tại nơi đăng ký hộ khẩu nêu trên từ ngày ....tháng....năm đến ngày
…. tháng ... năm …………. (tính đến nay là 5 năm liên tục).
Hiện nay đang học tại (3): …………………………………………………………
Tình trạng sức khỏe hiện nay: ………………………………………………………
Lý do xác nhận (4):
…………………………………………………………………………………….
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
Họ và tên bố đẻ: …………………. Tuổi ……….. Nghề nghiệp ……………
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? …………………………………………
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? ………………………….
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? ………………………………………………
Đang thường trú và sinh sống ở tại nơi đăng ký thường trú nêu trên từ ngày
...tháng....năm đến ngày ....tháng ...năm (tính đến nay là 5 năm liên tục).
Họ và tên mẹ đẻ: ………………………… Tuổi ……… Nghề nghiệp ……………
Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? …………………………………………
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? …………………………
Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? ………………………………………………
Đang thường trú và sinh sống ở tại nơi đăng ký thường trú nêu trên từ ngày
...tháng....năm đến ngày ....tháng ...năm.... (tính đến nay là 5 năm liên tục).
Họ và tên bố nuôi (nếu có): ………………………Tuổi ……. Nghề nghiệp………
Đang thường trú và sinh sống ở tại nơi đăng ký thường trú nêu trên từ ngày
...tháng....năm đến ngày ....tháng ...năm (tính đến nay là 5 năm liên tục).
Họ và tên mẹ nuôi (nếu có): ………… ….. Tuổi ……….. Nghề nghiệp ………
Đang thường trú và sinh sống ở tại nơi đăng ký thường trú nêu trên từ ngày
...tháng....năm đến ngày ....tháng ...năm (tính đến nay là 5 năm liên tục).
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Họ và tên người nuôi dưỡng (nếu có): …………………Tuổi …….. Nghề nghiệp
Đang thường trú và sinh sống ở tại nơi đăng ký thường trú nêu trên từ ngày
...tháng....năm ...đến ngày ....tháng ...năm (tính đến nay là 5 năm liên tục).
HỌ VÀ TÊN VỢ HOẶC CHỒNG, CÁC CON VÀ ANH CHỊ EM RUỘT
(Ghi rõ họ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)
QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN
Từ tháng năm đến
Học tập hay làm gì
tháng năm

Ở đâu

Giữ chức vụ gì

KHEN THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT
Khen thưởng:
……………………………………………………………………………………
Kỷ luật:
………………………………………………………………………………………
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan các thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có điều gì sai
trái tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
……….., ngày... tháng... năm ...
Ngƣời khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ
Xác nhận anh (chị) ……………………………… sinh ngày ... tháng ... năm …….
có đăng ký thường trú tại: ………………………… từ ngày ……. tháng …… năm
……….. đến ngày …. tháng ……. năm ………….
…………Ngày …… tháng …… năm …….
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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