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KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023
Căn cứ kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 14 tháng 03 năm 2022 của UBND
tỉnh Hà Giang về phân luồng, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trên địa bàn tỉnh,
năm học 2022 – 2023;
Thực hiện công văn số 587/SGDĐT – GDTrH ngày 22 tháng 4 năm 2022
của Sở GD&ĐT Hà Giang về việc hướng dẫn phân luồng, tuyển sinh vào các
lớp đầu cấp trên địa bàn tỉnh, năm học 2022 - 2023.
Trường THPT Đồng Yên xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm
học 2022 - 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thực hiện tốt việc đánh giá chuẩn đầu vào các lớp đầu cấp đặc biệt là tuyển
sinh vào lớp 10 THPT đảm bảo tuyển sinh được những học sinh có năng lực,
phẩm chất, đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông năm
2018.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con em nhân dân thuộc vùng tuyển sinh,
đặc biệt là con em gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo được tiếp tục tham
gia học tập.
Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học
cơ sở.
2. Yêu cầu
Tổ chức công tác tuyển sinh nghiêm túc, an toàn, khách quan và tiết kiệm.
Kết quả được thông báo công khai tới học sinh và phụ huynh.
Tổ chức xét tuyển nghiêm túc, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh
thực chất chất lượng dạy và học.
Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh, điều lệ của bậc học, cấp học; đảm
bảo chính xác, công bằng, khách quan, công khai và đúng thời gian quy định.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đối tượng tuyển sinh
Trường THPT Đồng Yên tuyển sinh học sinh đã tốt nghiệp THCS có hộ
khẩu thuộc các xã: Đồng Yên, Vĩnh Phúc, Đông Thành và các thôn lân cận của
xã Vĩ Thượng.
2. Hình thức tuyển sinh
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Xét tuyển trực tuyến trên cổng dịch vụ công, kết hợp với trực tiếp tại
trường.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh
Năm học 2022 – 2023 nhà trường tuyển sinh 245 học sinh chia thành 7 lớp
mỗi lớp 35 học sinh, cụ thể các lớp gồm các môn bắt buộc và những tổ hợp cụ
thể như sau:
- Lớp 1: Tổ hợp các môn tự chọn: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp
luật, Vật lí, Tin học.
- Lớp 2: Tổ hợp các môn tự chọn: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp
luật, Hóa, Tin hoc.
- Lớp 3: Tổ hợp các môn tự chọn: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp
luật, Sinh học, Tin học.
- Lớp 4: Tổ hợp các môn tự chọn: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp
luật, Sinh học, Công Nghệ.
- Lớp 5: Tổ hợp các môn tự chọn: môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử,
Tin học.
- Lớp 6: Tổ hợp các môn tự chọn: Vật lí, Sinh học, Hóa học, Địa lí, Công
nghệ.
- Lớp 7: Tổ hợp các môn tự chọn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Công
nghệ.
Lưu ý: Ưu tiên các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 trước. Khi số lượng
học sinh vượt quá số học sinh trên lớp sẽ tiến hành xét theo điểm xét tuyển từ
cao xuống thấp theo công văn số 587/SGDĐT – GDTrH. Những thí sinh thừa sẽ
chuyển sang các lớp đăng ký chưa đủ chỉ tiêu.
4. Hồ sơ dự tuyển
- Phiếu xác nhận ưu tiên và nguyện vọng tuyển sinh (theo mẫu).
- Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ).
- Sổ hộ khẩu (bản sao hợp lệ) hoặc văn bản xán nhận thông tin về cư trú
của cơ quan có thẩm quyền.
- Học bạ cấp THCS (bản sao hợp lệ).
- Bằng tốt nghiệp THCS (bản sao hợp lệ) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp
THCS tạm thời.
- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền
cấp (nếu có).
5. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển
Thời gian thu hồ sơ bắt đấu từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/07/2022 tại
phòng hội đồng Trường THPT Đồng Yên.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Ban giám hiệu nhà trường
Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 chi
tiết để triển khai thực hiện các nội dung trên.
Gửi thông báo tuyển sinh đến các xã và các trường THCS trên địa bàn vùng
tuyển biết phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 của nhà
trường để tuyên truyền và phối hợp thực hiện.
Triển khai kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà
trường được biết và tuyên truyền.
2. Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT
Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện theo Quyết định thành lập Hội đồng tuyển và các văn bản chỉ
đạo của Sở GD&ĐT Hà Giang về công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp.
Thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường THPT
Đồng Yên.
Trên đây là kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2022–2023
của trường THPT Đồng Yên./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT Hà Giang ( Qua phòng GDTrH);
- Các xã, trường THCS vùng tuyển sinh;
- HT, Các PHT;
- Các tổ chuyên môn;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT.
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