UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1404 /SGDĐT-KT
V/v hướng dẫn tổ chức tuyển sinh
vào lớp 10 năm học 2021-2022

Tây Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Kính gởi:
- Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;
- Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh;
- Hiệu trưởng trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện công
tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 như sau :
A. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT không chuyên, trung tâm giáo dục nghề
nghiệp - giáo dục thường xuyên:
I. Đối tượng tuyển sinh:
Là người học đã tốt nghiệp THCS theo chương trình giáo dục phổ thông hoặc
chương trình giáo dục thường xuyên, có độ tuổi được quy định theo Điều lệ trường
THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
II. Hồ sơ tuyển sinh
1. 02 Phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 10 giống nhau (do Sở Giáo dục và Đào
tạo phát hành, Phiếu số 1 nộp cho trường đăng kí dự tuyển và Phiếu số 2 do người
học lưu giữ để phục vụ kiểm tra khi cần thiết)
2. 02 Ảnh 3 X 4 (không quá 6 tháng tính đến ngày đăng kí dự tuyển)
3. 01 Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
4. Bản chính Bằng tốt nghiệp THCS (đối với người học đã tốt nghiệp THCS
từ các năm trước) hoặc Giấy Chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (đối với người
học tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021).
5. Bản chính Học bạ cấp THCS.
6. Giấy xác nhận hưởng chế độ tuyển thẳng, ưu tiên do cơ quan có thẩm
quyền cấp (nếu có, phục vụ cho đối tượng dự tuyển vào các trường THPT, TT
GDNN-GDTX thực hiện phương thức xét tuyển).
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7. Giấy xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không
giam giữ hoặc vi phạm pháp luật do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người
học tốt nghiệp THCS từ các năm học trước).
III. Tuyển thẳng
1. Tuyển thẳng vào trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Ninh
a. Học sinh tốt nghiệp THCS tại trường phổ thông dân tộc nội trú.
b. Học sinh thuộc dân tộc rất ít người.
2. Tuyển thẳng vào trường THPT thực hiện phương thức xét tuyển
a. Học sinh tốt nghiệp THCS tại trường phổ thông dân tộc nội trú.
b. Học sinh thuộc dân tộc rất ít người.
c. Học sinh khuyết tật.
d. Đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi
khoa học kĩ thuật dành cho học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.
IV. Ưu tiên
Học sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên
cao nhất.
1. Nhóm đối tượng 1: (được hưởng 1,5 điểm)
a. Con liệt sĩ.
b. Con thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương
binh mất sức lao động từ 81% trở lên.
c. Học sinh thuộc dân tộc rất ít người.
d. Học sinh khuyết tật.
e. Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
f. Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945.
g. Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến
ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
2. Nhóm đối tượng 2: (được hưởng 1,0 điểm)
a. Con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con của Bà mẹ
Việt Nam anh hùng.
b. Con thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương
binh mất sức lao động dưới 81%.
3. Nhóm đối tượng 3: (được hưởng 0,5 điểm)
a. Có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số.
b. Học sinh là dân tộc thiểu số.
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c. Học sinh đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội
đặc biệt khó khăn (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).
d. Đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi
khoa học kĩ thuật dành cho học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.
V. Tổ chức tuyển sinh:
1. Kết hợp giữa thi và xét tuyển:
Được thực hiện cho các trường: THPT Tây Ninh, THPT Trần Đại Nghĩa,
THPT Lý Thường Kiệt, THPT Nguyễn Chí Thanh, THPT Nguyễn Trãi, THPT
Nguyễn Huệ.
a. Đăng kí dự tuyển:
Người học có nhu cầu dự tuyển vào các trường THPT thực hiện phương thức
kết hợp giữa thi và xét tuyển phải căn cứ vào lịch tuyển sinh và thực hiện đầy đủ quy
trình đăng kí, nộp hồ sơ và thường xuyên kiểm tra dữ liệu trên cổng thông tin tuyển
sinh của trường THPT liên quan, cụ thể:
Bước 1: Người học phải hoàn tất 02 phiếu đăng kí dự tuyển giống nhau (do Sở
Giáo dục và Đào tạo phát hành) và hồ sơ được quy định tại mục II, Phần A của
Hướng dẫn này. Trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học có người học dự
tuyển phải hướng dẫn, kiểm tra đảm bảo tuyệt đối chính xác các nội dung quy định
của phiếu đăng kí dự tuyển.
Bước 2: Căn cứ vào lịch tuyển sinh, người học phải nộp hồ sơ được quy định
tại mục II, phần A của Hướng dẫn này cho trường THPT liên quan đến dự tuyển
(riêng người học có nguyện vọng dự thi vào Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha
phải nộp trực tiếp tại Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha). Tại nơi nhận hồ sơ
đăng kí, sau khi kiểm tra, đối chiếu, trường THPT thu giữ phiếu số 1 và kí xác nhận
vào phiếu số 2 để giao lại cho người học lưu giữ nhằm phục vụ cho việc kiểm tra,
đối chiếu khi cần thiết.
Bước 3: Sau khi nộp hồ sơ đăng kí dự tuyển, người học phải thường xuyên
truy cập vào cổng thông tin tuyển sinh của trường THPT đã đăng kí để kiểm tra dữ
liệu liên quan đến tình trạng dự thi của mình.
b. Người học dự tuyển vào lớp 10 phải dự thi 03 môn Ngữ văn (120 phút);
Toán (120 phút) và Tiếng Anh (60 phút) theo lịch thi quy định.
c. Công thức tính điểm xét tuyển:
Điểm xét tuyển = (Ngữ văn X 2) + (Toán X 2) + Tiếng Anh + Điểm bình quân
trung bình cả năm ở 04 lớp cấp THCS + điểm ưu tiên (nếu có).
d. Nguyên tắc xét tuyển:
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d.1. Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã thi đủ các bài thi quy định, không vi
phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh đều
đạt từ 1,0 trở lên theo nguyên tắc điểm xét tuyển cao xếp trước, điểm xét tuyển thấp
xếp sau. Trường hợp thí sinh có đồng điểm xét tuyển sẽ được tính đến điểm trung
bình cả năm của lớp 9 theo thứ tự điểm cao xếp trước, điểm thấp xếp sau.
d.2. Thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha và
chưa trúng tuyển vào bất kỳ trường THPT nào trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
THPT năm học 2021-2022 được quyền đăng kí nguyện vọng thứ 2 (bằng phần mềm
trực tuyến hoặc bằng phiếu) vào trường THPT Trần Đại Nghĩa hoặc THPT Nguyễn
Chí Thanh. Điều kiện dự tuyển bổ sung: thí sinh phải có điểm xét tuyển bằng hoặc
lớn hơn điểm chuẩn đợt 1 của trường THPT liên quan. Mỗi thí sinh chỉ được chọn
duy nhất 1 nguyện vọng tuyển bổ sung vào 1 trong 2 trường có chỉ tiêu tuyển bổ
sung.
d.3. Thí sinh dự xét tuyển bổ sung đợt 2 phải truy cập vào trang thông tin
tuyển sinh của trường THPT liên quan để đăng kí trực tiếp trên phần mềm (mật
khẩu truy cập được gởi bằng tin nhắn đến số điện thoại do thí sinh khai báo trong
hồ sơ đăng kí dự tuyển vào lớp 10 hoặc nộp phiếu dự tuyển bổ sung tại trường
THPT liên quan và phải thực hiện theo hướng dẫn của Tổ tiếp nhận hồ sơ của
trường liên quan).
d.4. Các trường THPT thực hiện phương thức kết hợp giữa thi và xét tuyển
được xét tuyển duy nhất 1 lần 100 % so với chỉ tiêu. Riêng Trường THPT Trần Đại
Nghĩa và THPT Nguyễn Chí Thanh xét 02 đợt, đợt 1: 90% và đợt tuyển bổ sung là
10%.
2. Xét tuyển: Dành cho các trường THPT còn lại và các TTGDNN-GDTX. (được
thực hiện sau đợt tuyển sinh theo phương thức thi tuyển).
Thí sinh không trúng tuyển hoặc chưa dự tuyển ở đợt 1 và đợt 2 của phương thức
thi tuyển, phương thức kết hợp giữa thi và xét tuyển liên hệ trường dự tuyển ở đợt 1 hoặc
đợt 2 (đối với thí sinh đã dự tuyển ở đợt 1 và đợt 2) để rút hồ sơ và nộp vào các trường
THPT, các TTGDNN-GDTX thực hiện phương thức xét tuyển liên quan.
a. Đăng kí dự tuyển:
Người học có nhu cầu dự tuyển vào trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX
(gọi chung là trường phổ thông) thực hiện phương thức xét tuyển phải thực hiện đầy
đủ quy trình đăng kí, nộp hồ sơ và thường xuyên kiểm tra dữ liệu trên cổng thông tin
tuyển sinh của trường phổ thông liên quan, cụ thể:
Bước 1: Người học phải hoàn tất 02 phiếu đăng kí dự tuyển giống nhau (do Sở
4

Giáo dục và Đào tạo phát hành) và hồ sơ được quy định tại mục II, Phần A của
Hướng dẫn này. Trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học có người học dự
tuyển phải hướng dẫn, kiểm tra đảm bảo tuyệt đối chính xác các nội dung quy định
của phiếu đăng kí dự tuyển
Bước 2: Căn cứ vào lịch tuyển sinh, người học phải nộp hồ sơ được quy định
tại mục II, phần A của Hướng dẫn này cho trường phổ thông liên quan đến dự tuyển.
Tại nơi nhận hồ sơ đăng kí, sau khi kiểm tra, đối chiếu, trường phổ thông thu giữ
phiếu số 1 và kí xác nhận vào phiếu số 2 (đối với người học chưa dự tuyển ở đợt 1
và đợt 2) để giao lại cho người học lưu giữ nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, đối
chiếu khi cần thiết. Trường hợp Phiếu số 2 đã được trường THPT liên quan tuyển
sinh đợt 1 đã kí xác nhận thì trường phổ thông thực hiện xét tuyển tiếp tục kí xác
nhận ngay bên cạnh chữ kí xác nhận của trường THPT tuyển đợt 1, sau khi đã kiểm
dò thông tin trùng khớp, không tẩy xóa so với Phiếu số 1.
Bước 3: Sau khi nộp hồ sơ đăng kí dự tuyển, người học phải thường xuyên
truy cập vào cổng thông tin tuyển sinh của trường phổ thông liên quan để kiểm tra
dữ liệu liên quan đến tình trạng dự thi của mình.
b. Điểm xét tuyển vào lớp 10 của các trường phổ thông được dựa vào kết quả học tập và
rèn luyện ở 04 năm THCS kết hợp với điểm bình quân trung bình cả năm ở 04 lớp cấp THCS
và điểm ưu tiên (nếu có).
b.1 Cách tính điểm học tập, rèn luyện ở từng năm:
b.1.1 Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm.
b.1.2 Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm.
b.1.3 Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điểm.
b.1.4 Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 điểm.
b.1.5 Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 điểm.
b.1.6 Các trường họp còn lại: 5 điểm.
b.2 Công thức tính điểm xét tuyển:
Điểm xét tuyển = Tổng điểm học tập và rèn luyện ở 4 năm THCS + điểm
bình quân trung bình cả năm ở 04 lớp cấp THCS + điểm ưu tiên (nếu có).
b.3 Nguyên tắc xét tuyển:
Được thực hiện theo nguyên tắc điểm xét tuyển cao xếp trước, điểm xét
tuyển thấp xếp sau. Trường hợp thí sinh có đồng điểm xét tuyển sẽ được tính đến
điểm trung bình cả năm của lớp 9 theo thứ tự điểm cao xếp trước, điểm thấp xếp
sau.
c. Đối với trường phổ thông thực hiện phương thức xét tuyển, thí sinh có 02
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nguyện vọng dự xét vào các trường phổ thông thực hiện phương thức xét tuyển ở 02
đợt xét tuyển (đợt 3 và đợt 4). Đợt 3 đăng kí nguyện vọng theo hồ sơ dự xét. Đợt 4,
sau khi có kết quả tuyển sinh ở trường phổ thông thực hiện phương thức xét tuyển,
các thí sinh chưa trúng tuyển được quyền tiếp tục đăng kí vào các trường phổ thông
chưa đủ chỉ tiêu ở đợt 3 phải tuyển bổ sung đợt 4.
d. Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh thực hiện xét tuyển theo quy định
riêng của UBND Tỉnh.
B. Đăng kí dự tuyển đối với Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha:
- Năm học 2021-2022, Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tuyển 01 lớp chuyên
Toán, 01 lớp chuyên Vật lí, 01 lớp chuyên Hóa học, 01 lớp chuyên Sinh học, 01 lớp
chuyên Tin học, 01 lớp chuyên Văn, 01 lớp chuyên Tiếng Anh và 02 lớp không
chuyên (lớp nguồn).
- Số lượng ở mỗi lớp chuyên không quá 35 học sinh/ lớp; lớp nguồn không
quá 45 học sinh/ lớp.
I. Đối tượng tuyển sinh
Ngoài quy định về đối tượng, hồ sơ dự tuyển, điều kiện dự tuyển tại Mục I, II
Phần A nêu trên, người học đăng ký dự tuyển vào trường chuyên còn phải có đủ các
điều kiện sau đây:
1. Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở
lên;
2. Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.
II. Phương thức tuyển sinh:
1. Nguyên tắc tuyển sinh:
a. Học sinh được đăng kí dự thi nhiều nhất là 02 môn chuyên (môn chuyên 1, môn
chuyên 2). Nếu không trúng tuyển ở môn chuyên 1, học sinh được tiếp tục xét ở môn
chuyên 2.
b. Mỗi học sinh dự thi 3 môn không chuyên, gồm: Toán không chuyên, Ngữ
văn không chuyên, Tiếng Anh không chuyên và nhiều nhất 02 môn chuyên phù hợp
với lịch thi quy định. Học sinh có nguyện vọng thi vào lớp chuyên Tin học (nguyện
vọng 1 hoặc nguyện vọng 2) phải dự thi môn Toán chuyên.
c. Kỳ thi vào trường chuyên được tổ chức thi 04 buổi thi, gồm: Buổi 1: Ngữ
văn không chuyên, Tiếng Anh không chuyên; Buổi 2: Toán không chuyên; Buổi 3:
Ngữ văn chuyên, Toán chuyên; Buổi 4: Vật lí chuyên, Hóa học chuyên, Sinh học
chuyên, Tiếng Anh chuyên.
2. Tổ chức tuyển sinh: 2 vòng
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a. Vòng 1 (sơ tuyển): Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tổ chức kiểm tra
đối với học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định.
Thí sinh đạt ở vòng sơ tuyển phải tiếp tục dự thi các môn không chuyên
(Ngữ văn không chuyên; Toán không chuyên và Tiếng Anh không chuyên) và
nhiều nhất là 2 môn chuyên.
b. Vòng 2 (thi tuyển) :
c. Môn thi: Thi viết, gồm: Ngữ văn không chuyên (120 phút); Toán không
chuyên (120 phút); Tiếng Anh không chuyên (60 phút); môn chuyên: Ngữ văn (150
phút), Toán (150 phút), Vật lí (150 phút), Hoá học (150 phút), Sinh học (150 phút),
Tiếng Anh (150 phút, có phần nghe).
- Các môn không chuyên được tính hệ số 1.
- Các môn chuyên được tính hệ số 2.
- Môn Tiếng Anh không chuyên được thực hiện phương thức trắc nghiệm
khách quan, các môn không chuyên khác và các môn chuyên được thực hiện theo
phương thức tự luận.
3. Quy định trong việc xét tuyển:
a. Điểm xét tuyển:
- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên,
điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số);
- Điểm xét tuyển vào lớp nguồn là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên
và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1).
b. Nguyên tắc xét tuyển:
- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy
định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn
hơn 2.0.
- Thí sinh không trúng tuyển ở môn chuyên 1 được tiếp tục xét tuyển theo kết
quả môn chuyên 2.
- Thí sinh không trúng tuyển ở môn chuyên 1, 2 được tiếp tục xét tuyển vào
lớp nguồn (đã được thí sinh đăng kí từ đầu).
- Cách tính điểm xét tuyển vào lớp nguồn như sau:
+ Chỉ xét đối với thí sinh có đăng kí nguyện vọng vào lớp nguồn từ ban đầu.
+ Thí sinh thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển
sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.0.
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+ Điểm xét tuyển vào lớp 10 lớp nguồn là tổng số điểm các bài thi môn không
chuyên và môn chuyên không tính hệ số. Trường hợp thí sinh dự thi 02 môn chuyên,
sẽ được tính ở môn chuyên nào có điểm số cao.
- Thí sinh không trúng tuyển vào trường chuyên được tiếp tục dự xét tuyển
vào trường thực hiện phương thức kết hợp giữa thi với xét tuyển (nếu được đăng kí
từ ban đầu).
C. Phúc khảo bài thi:
1. Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi.
2. Toàn tỉnh tổ chức 01 Hội đồng phúc khảo bài thi cho kỳ tuyển sinh vào lớp
10 THPT năm học 2021-2022.
D. Lịch tuyển sinh: (có Phụ lục kèm theo)
E. Tổ chức thực hiện:
I. Phòng giáo dục và đào tạo
1. Tổ chức quản lí, kiểm tra việc đánh giá, xếp loại người học ở các trường
THCS trực thuộc và các trường phổ thông nhiểu cấp học đóng trên địa bàn.
2. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong việc xét công
nhận tốt nghiệp THCS, chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.
3. Tháng 4 năm 2021, thông báo phương thức, chỉ tiêu từng trường phổ thông,
tổ chức, hướng dẫn cho người học đăng kí nguyện vọng vào lớp 10 năm học 20212022.
4. Tháng 5 năm 2021, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành xét công nhận
tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021.
5. Quản lí, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức hướng nghiệp, phân luồng
sau THCS.
6. Phối hợp các trường THPT về việc thống kê tuyển sinh THPT năm học
2021-2022.
II. Trường trung học cơ sở, các trường phổ thông có nhiều cấp học:
1. Các trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học tổ chức họp, sinh hoạt,
hướng dẫn cụ thể về các nội dung có liên quan đến tuyển sinh vào lớp 10 năm học
2021-2022 để học sinh và gia đình biết rõ đối tượng, điều kiện và phương thức, chỉ
tiêu tuyển sinh của từng trường THPT, t r u n g t â m G D N N - GDTX, trung cấp
chuyên nghiệp, trung cấp nghề…, đồng thời nắm được thời gian, lịch thi, môn thi,
chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trong tỉnh….để lựa chọn và đăng kí dự
tuyển cho phù hợp với năng lực học tập và nguyện vọng của bản thân, của gia
đình.
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2. Tổ chức hướng dẫn người học làm hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp
THCS năm học 2020-2021 và hồ sơ dự tuyển sinh vào lớp 10 năm học 20212022 chính xác (trên phiếu đăng kí dự xét phải có ý kiến xác nhận của cha mẹ hoặc
người giám hộ của người học) tuyệt đối không được làm thay cho học sinh.
3. Tham gia tập huấn sử dụng phần mềm xét tốt nghiệp THCS năm học
2020-2021 và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và
Đào tạo tổ chức.
4. Các trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học căn cứ vào lịch
tuyển sinh để thông báo, hướng dẫn người học trực tiếp nộp hồ sơ về trường phổ
thông liên quan theo từng đợt tuyển sinh.
IV. Trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên:
1. Tháng 5 năm 2021 thành lập tổ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ dự tuyển vào lớp
10 năm học 2021-2022 theo từng đợt tuyển sinh. Đối với Tổ tiếp nhận hồ sơ của
Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha phải kiểm tra nghiêm ngặt điều kiện dự thi
trên từng hồ sơ, đồng thời hướng dẫn học sinh ghi đúng nguyện vọng môn chuyên 1,
môn chuyên 2 phù hợp với lịch thi.
2. Tổ chức nhập liệu ngay khi đã kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ.
3. Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha chịu trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra
hồ sơ, nhập dữ liệu cho học sinh có nguyện vọng đăng kí dự thi vào Trường THPT
chuyên Hoàng Lê Kha. Trong thời gian tiếp nhận hồ sơ, phải cập nhật, công khai số
liệu đăng kí từng môn và báo cáo về Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin vào 16
giờ 00 hàng ngày.
4. Niêm yết danh sách và thông báo đến tận người học không đủ điều kiện dự
tuyển.
5. Thành lập Hội đồng tuyển sinh theo quy định.
6. Công bố danh sách trúng tuyển.
7. Tiến hành thủ tục nhập học đối với học sinh trúng tuyển.
8. Phối hợp các phòng giáo dục và đào tạo về việc thống kê tuyển sinh THPT.
V. Các yêu cầu đối với Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10:
1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh: Các trường phổ thông thành lập Hội đồng
tuyển sinh vào lớp 10 (do Giám đốc Sở ra quyết định thành lập theo đề nghị của nhà
trường, số lượng không quá 06 người). Các thành viên của hội đồng phải nghiên
cứu, nắm vững và thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh và hướng dẫn này.
2. Quy trình thực hiện xét tuyển:
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2.1 Tiến hành xét tuyển theo nguyên tắc tuyển sinh được nêu trong Hướng dẫn
này.
2.2 Lập biên bản họp xét tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022.
2.3 Lập danh sách đề nghị trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 (in từ
phần mềm tuyển sinh).
2.4 Lập báo cáo số liệu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 (theo mẫu
năm học 2020-2021).
2.5 Hội đồng tuyển sinh lớp 10 căn cứ theo lịch tuyển sinh để nộp các loại báo
cáo, bảng biểu trên về Sở Giáo dục và Đào tạo (đ/c Trang, Phòng Khảo thí và
CNTT).
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Trưởng phòng giáo dục và đào
tạo huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường THPT, Hiệu trưởng trường phổ
thông có nhiều cấp học, Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã,
thành phố nghiên cứu kĩ nội dung hướng dẫn này để tổ chức thực hiện tốt công tác
tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng
mắc phải báo cáo ngay về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Khảo thí và Công nghệ
thông tin) để xin ý kiến giải quyết./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;
- Cục QLCL (để báo cáo);
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban giám đốc Sở (để theo dõi chỉ đạo);
- Phòng GDTrH-CN, KH-TC,TTra;
- Lưu VP, KT.
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