
 

 

   UBND TỈNH NINH THUẬN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:            / SGDĐT-NVDH Ninh Thuận, ngày           tháng 5 năm 2021 

V/v Danh sách các vùng ưu tiên 

trong kỳ xét tốt nghiệp THCS, 

xét công nhận tốt nghiệp THPT  

và tuyển sinh lớp 10 năm 2021. 

 

Kính gửi:  

- Các phòng GDĐT huyện, thành phố; 

- Các trường phổ thông trực thuộc; 

- Trung tâm GDTX-HN tỉnh. 

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng 

các chính sách an sinh xã hội đã ban hành;  

Nhằm bảo đảm cho mọi thí sinh thỏa mãn các điều kiện quy định đều được hưởng 

đầy đủ quyền lợi cho phép tại các văn bản pháp quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về xét tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ 

thông (THPT) và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT; Sở GDĐT thông báo những nội dung có 

liên quan đến các vùng ưu tiên, áp dụng năm 2021 như sau: 

1. Trong kỳ xét tốt nghiệp THCS, xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh lớp 10 năm 2021; 

tiếp tục áp dụng Công văn số 1147/SGDĐT-NVDH ngày 26/5/2020 của Sở GDĐT về việc 

Danh sách (chính thức) các vùng ưu tiên trong kỳ xét tốt nghiệp THCS, xét tốt nghiệp 

THPT và tuyển sinh lớp 10 năm 2020 (có kèm theo công văn này). 

2. Trong thời gian đến, căn cứ thời điểm có hiệu lực của các văn bản do cấp có thẩm 

quyền ban hành quy định về xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2025; nếu có sự thay đổi, Sở GDĐT sẽ thông báo đến các đơn vị. 

Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện đến tất cả 

các thành phần có liên quan; bảo đảm cho mọi học sinh có đủ điều kiện đều được hưởng 

quyền lợi ưu tiên, tránh thắc mắc, khiếu nại sau này. Trong quá trình triển khai thực hiện; 

nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị nhanh chóng phản ánh về Sở GDĐT (qua Bộ phận 

Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Phòng Nghiệp vụ Dạy học, số điện thoại 

3921565 hoặc 3833789) để thống nhất xử lý./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện TP (để phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở GDĐT (để chỉ đạo); 

- Các phòng thuộc Sở GDĐT;  

- Các Trung tâm GDNN-GDTX;  

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, NVDH(KT&QLCLGD: 05 bản). 

KT. GIÁM  ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh  
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   UBND TỈNH NINH THUẬN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số: 1147 / SGDĐT-NVDH Ninh Thuận, ngày 26 tháng 5 năm 2020 

V/v Danh sách (chính thức) các  

vùng ưu tiên trong kỳ xét  

tốt nghiệp THCS, xét tốt nghiệp 

THPT và tuyển sinh lớp 10  

năm 2020. 

Kính gửi:  

- Các phòng GDĐT huyện, thành phố; 

- Các trường phổ thông trực thuộc; 

- Trung tâm GDTX-HN tỉnh. 

 

 

 

Nhằm bảo đảm cho mọi học sinh thỏa mãn các điều kiện quy định đều được hưởng 

đầy đủ quyền lợi cho phép tại các văn bản pháp quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) 

và tuyển sinh lớp 10 THPT; vừa qua, Sở GDĐT đã có thông báo danh sách các vùng ưu 

tiên trong kỳ xét tốt nghiệp THCS, xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh lớp 10 THPT áp 

dụng năm 2020; 

Tuy nhiên, để tránh nhầm lẫn và thực hiện được chính xác, chặt chẽ; nay Sở GDĐT 

phân định rõ vùng ưu tiên trong xét tốt nghiệp THCS, THPT (Giáo dục phổ thông, Giáo dục 

thường xuyên) và vùng ưu tiên trong tuyển sinh lớp 10 THPT áp dụng năm 2020 như sau 

(công văn này thay thế công văn số 531/SGDĐT-NVDH ngày 10/3/2020 của Sở GDĐT): 

I. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 

Phần A. Danh mục các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; 

thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc và miền 

núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ: 

1. Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 về việc phê duyệt Danh sách các xã 

đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là 

Quyết định 131) và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 

của Thủ tướng Chinh phủ; 

2. Quyết định số 1421/QĐ-TTg ngày 25/10/2018 về việc bổ sung xã Vĩnh Hải, huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận vào danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển 

và hải đảo giai đoạn 2018-2020 (gọi tắt là Quyết định 1421); 

3. 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 (gọi tắt là Quyết định 582); 

4. Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 về việc 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 (gọi tắt là Quyết định 103). 

Phần B. Danh mục các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện 

đầu tư của chương trình 135: 

1. Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
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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 2017-2020 (gọi tắt là Quyết định 900); 

2. Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc phê 

duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 

2017-2020 (gọi tắt là Quyết định 414); 

3. Quyết định số 1614/QĐ-TTg ngày 22/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Ninh Thuận (gọi tắt là Quyết định 1614); 

4. Quyết định số 958/QĐ-UBDT ngày 13/12/2019 của Ủy ban Dân tộc về việc công 

nhận danh sách thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 

2017-2020 (gọi tắt là Quyết định 958). 

Phần C. Danh mục các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn được áp dụng 

thêm trong xét tốt nghiệp THCS: 

1. Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị 

hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn (gọi tắt là Quyết định 1010); 

2. Quyết định số 20/2000/QĐ-UB ngày 03/4/2000 của UBND tỉnh Ninh Thuận về 

việc công nhận các địa phương thuộc vùng sâu, hải đảo, khu kinh tế mới để áp dụng trong 

quy chế thi tốt nghiệp, tuyển sinh các cấp học phổ thông hiện hành (gọi tắt là Quyết định 20). 

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

1. Các địa phương thuộc vùng ưu tiên được tổng hợp và quy định tại công văn này 

chỉ áp dụng trong các kỳ xét tốt nghiệp THCS, THPT và tuyển sinh lớp 10 THPT theo các 

quy chế hiện hành của Bộ GDĐT; không áp dụng cho các nội dung công tác khác (kể cả 

vùng tuyển sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và tuyển sinh vào đại học, cao đẳng). 

2. Danh sách các địa phương được nêu tại Phụ lục 1 đính kèm là danh sách duy nhất 

(chính thức) quy định các địa phương thuộc vùng ưu tiên trong xét tốt nghiệp THCS, THPT 

(Giáo dục phổ thông, Giáo dục thường xuyên) được áp dụng năm 2020, những công văn do 

Sở GDĐT đã ban hành trước đây có cùng nội dung đều không còn hiệu lực áp dụng. 

Để thuận tiện trong việc xử lý khi có sự thay đổi về hoàn thành đầu tư của Chương 

trình 135; việc bố trí và sắp xếp các vùng ưu tiên được thực hiện như sau: 

a) Danh sách được phân thành 03 phần:  

Phần A. Các địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn (xã bãi ngang ven biển và hải 

đảo; thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I vùng dân tộc thiểu số và miền núi). 

Phần B. Các địa phương chỉ thuộc vùng đầu tư của chương trình 135. 

Phần C. Các địa phương thuộc vùng khó khăn. 

b) Những địa phương (xã) đồng thời thuộc vùng được hưởng ưu tiên ở cả 03 phần thì 

chỉ nêu ở phần A.  

c) Những địa phương (xã) đã thuộc phần A và đồng thời, có các địa phương (thôn, 

khu vực) cũng thuộc 02 phần còn lại chỉ nêu phần A.  

d) Những địa phương (thôn, khu vực) đã thuộc phần A và cũng thuộc địa phương 

(xã) ở phần B hoặc phần C thì được nêu đầy đủ ở các phần. 

e) Những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các địa phương (xã, thôn, khu vực) đã nêu 

tại Phần A và Phần B của Danh sách phụ lục đính kèm đều được hưởng quyền lợi ưu tiên;  

g) Riêng Phần C chỉ áp dụng thêm cho xét tốt nghiệp THCS. 
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3. Danh sách các địa phương được nêu tại Phụ lục 2 đính kèm là danh sách duy nhất 

(chính thức) quy định các địa phương thuộc vùng ưu tiên trong tuyển sinh lớp 10 THPT 

được áp dụng năm 2020, những công văn do Sở GDĐT đã ban hành trước đây có cùng nội 

dung đều không còn hiệu lực áp dụng. 

a) Tại quy chế hiện hành về tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT của Bộ GDĐT; 

học sinh thuộc đối tượng ưu tiên (được cộng thêm điểm khi xét tuyển) là những học sinh 

đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

Như vậy, các văn bản pháp lý được áp dụng để quy định vùng ưu tiên trong tuyển 

sinh lớp 10 THPT chỉ có ở Mục I Phần A đã nêu ở trên. 

b) Đối với Quyết định 131; tại Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định 131 đã nêu “Các xã đặc biệt 

khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo khi được cấp có thẩm quyền công nhận lên 

phường, thị trấn hoặc đạt chuẩn nông thôn mới trong năm thì từ năm tiếp theo các xã này 

không còn trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo 

giai đoạn 2016-2020”; theo đó, các xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 2019 thì năm 2020 không còn trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 là: xã An Hải và xã Phước Hải thuộc huyện 

Ninh Phước. 

c) Đối với Quyết định 582; tại Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 cũng đã quy định “xã khu vực III là xã có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”. 

4. Hằng năm, Sở GDĐT sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng để cập nhật những 

thông tin mới về các vùng ưu tiên thuộc địa bàn tỉnh để thực hiện nghiêm túc, đúng đủ quy 

định tại các quy chế hiện hành và không làm thiệt thòi quyền lợi của học sinh.  

5. Trường hợp có những thông tin khác, các đơn vị sớm phản ánh về Sở GDĐT để 

xem xét và thống nhất chung, không được phép tự ý điều chỉnh hoặc bổ sung. 

Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu và nhanh chóng triển khai thực 

hiện đến tất cả các thành phần có liên quan; bảo đảm cho mọi học sinh có đủ điều kiện đều 

được hưởng quyền lợi ưu tiên, tránh thắc mắc, khiếu nại sau này. Trong quá trình triển khai 

thực hiện; nếu có vấn đề vướng mắc, các đơn vị nhanh chóng phản ánh về Sở GDĐT (qua 

Bộ phận Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Phòng Nghiệp vụ Dạy học, số điện 

thoại 3921565 hoặc 3833789) để thống nhất xử lý./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện TP (để phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở GDĐT (để chỉ đạo); 

- Các phòng thuộc Sở GDĐT;  

- Các Trung tâm GDNN-GDTX;  

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, NVDH(KT&QLCLGD: 05 bản). 

KT. GIÁM  ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Anh Linh  
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Phụ lục 1 

DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG THUỘC VÙNG ƯU TIÊN 

TRONG XÉT TỐT NGHIỆP THCS VÀ THPT (GDPT, GDTX) NĂM 2020 

 (kèm theo công văn số 1147/SGDĐT-NVDH ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Sở GDĐT Ninh Thuận) 

Huyện BÁC ÁI  Huyện NINH SƠN Huyện THUẬN BẮC Huyện NINH HẢI TP. PHAN RANG-TC Huyện NINH PHƯỚC Huyện THUẬN NAM 

A. DANH MỤC CÁC ĐỊA PHƯƠNG THUỘC VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI  

(theo Quyết định 131, Quyết định 1421, Quyết định 582 và Quyết định 103; gồm có: 38 xã, thị trấn) 

Có 09 xã: 

Phước Đại,  

Phước Thắng, 

Phước Hòa, 

Phước Bình, 

Phước Chính, 

Phước Trung,  

Phước Thành, 

Phước Tân và 

Phước Tiến. 

Có 07 xã: 

Ma Nới, Hòa Sơn,  

Lâm Sơn, Mỹ Sơn, 

Lương Sơn, 

Quảng Sơn và 

Nhơn Sơn. 

Có 05 xã: 

Phước Kháng, 

Phước Chiến, 

Công Hải, Lợi Hải 

và Bắc Sơn. 

Có 02 xã: 

Xuân Hải và  

Vĩnh Hải. 

Có 01 xã: 

Thành Hải. 

Có 08 xã, thị trấn: 

Phước Dân, 

Phước Thuận, 

Phước Hậu, 

Phước Hữu, 

Phước Sơn,  

An Hải, Phước 

Vinh và Phước 

Thái. 

Có 06 xã: 

Phước Hà, Nhị Hà, 

Phước Nam, 

Phước Ninh, 

Phước Minh và 

Phước Dinh. 

B. DANH MỤC CÁC ĐỊA PHƯƠNG CHỈ THUỘC VÙNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 

(theo Quyết định 900, Quyết định 414, Quyết định 1614 và Quyết định 958; gồm có: 00 địa phương) 

(Không có) (Không có) (Không có) (Không có) (Không có) (Không có) (Không có) 

C. DANH MỤC CÁC ĐỊA PHƯƠNG THUỘC VÙNG KHÓ KHĂN (ÁP DỤNG THÊM CHO XÉT TỐT NGHIỆP THCS) 

(theo Quyết định 1010 và Quyết định 20; gồm có: 00 xã, 04 thôn và 01 khu vực) 

  Có 01 thôn:  

thôn Ba Tháp 

(Bắc Phong). 

Có 03 địa phương:  

Khu vực Củ Trôm 

thôn Khánh Nhơn 

(Nhơn Hải), thôn 

Mỹ Hiệp (Thanh 

Hải); thôn Khánh 

Tường (Tri Hải). 

Có 01 thôn:  

thôn Phú Thọ 

(Đông Hải). 

  



 

 Trang 5/5 

Phụ lục 2 

DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG THUỘC VÙNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM 2020 

(KHÔNG ÁP DỤNG CHO VÙNG TUYỂN SINH CÁC TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ) 

(kèm theo công văn số 1147/SGDĐT-NVDH ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Sở GDĐT Ninh Thuận) 

Huyện BÁC ÁI  Huyện NINH SƠN Huyện THUẬN BẮC Huyện NINH HẢI TP. PHAN RANG-TC Huyện NINH PHƯỚC Huyện THUẬN NAM 

A. DANH SÁCH CÁC XÃ  ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2016-2020 

(theo Quyết định 131 và Quyết định 1421; gồm có: 02 xã) 

   Có 01 Xã: 

Vĩnh Hải 

  Có 01 Xã: 

Phước Dinh. 

B. DANH SÁCH CÁC THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ KHU VỰC III VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2016-2020 

(theo Quyết định 582 và Quyết định 103; gồm có: 15 xã và 15 thôn, khu phố) 

Có 09 xã: 

Phước Đại,  

Phước Thắng, 

Phước Hòa, 

Phước Bình, 

Phước Chính, 

Phước Trung,  

Phước Thành, 

Phước Tân và 

Phước Tiến. 

- Có 02 xã: 

Ma Nới và Hòa 

Sơn. 

- Có 06 thôn:  

Gòn 2 (Lâm Sơn), 

Trà Giang 2 

(Lương Sơn), 

Lương Giang 

(Quảng Sơn), Mỹ 

Hiệp, Nha Húi 

(Mỹ Sơn) và Láng 

Ngựa (Nhơn Sơn). 

- Có 03 xã:  

Phước Kháng,  

Phước Chiến và 

Bắc Sơn.  

- Có 06 thôn:  

Ấn Đạt, Kiền Kiền 

2 (Lợi Hải), Xóm 

Đèn, Kà Rôm, 

Suối Vang, Ba Hồ 

(Công Hải). 

  Có 03 thôn:  

Tà Dương (Phước 

Thái), Liên Sơn 2 

(Phước Vinh) và 

Khu phố 6 (Thị 

trấn Phước Dân). 

Có 01 xã: 

Phước Hà.  
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