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KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022
Thực hiện kế hoạch số 3182/KH-SGDĐT ngày 18 tháng 11 năm 2020 về việc tuyển
sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 và Hướng dẫn số 745/HD-SGDĐT ngày
29/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm
học 2021-2022;
Căn cứ kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2021 – 2022 của Trường THPT
Thạnh Mỹ Tây;
Trường THPT Thạnh Mỹ Tây xây dựng kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 –
2022, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TUYỂN SINH
1. Mục đích: nhằm công bố phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định của Sở Giáo
dục và Đào tạo An Giang, tạo điều kiện thuận lợi để phụ huynh và học sinh tìm hiểu về kế hoạch
tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 và chất lượng giáo dục của trường trong thời
gian qua.
2. Yêu cầu: công khai, bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan.
II. ĐỐI TƢỢNG TUYỂN SINH – PHƢƠNG THỨC TUYỂN SINH – NGUYÊN
TẮC XÉT TUYỂN – CHỈ TIÊU TUYỂN SINH – ĐỊA BÀN TUYỂN SINH.
1. Đối tƣợng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS trong độ tuổi quy định tại

Điều lệ trường phổ thông.
2. Phƣơng thức tuyển sinh 2021 - 2022:
2.1. Tuyển thẳng: vào lớp 10 trường THPT Thạnh Mỹ Tây các đối tượng sau đây (Theo
khoản 1 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh) :

- Học sinh trường PTDTNT đã tốt nghiệp THCS được tuyển thẳng vào học lớp 10
tại các trường THPT công lập;
- Học sinh là người dân tộc rất ít người (thuộc một trong các dân tộc sau: La Hủ,
La Ha, Lô Lô, Chứt, Lự, Pà Thẻn, Ngái, Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố
Y, Mảng, Cờ Lao);
- Học sinh khuyết tật (Học sinh khuyết tật phải nộp bản sao hợp lệ Giấy xác nhận
khuyết tật do Chủ tịch UBND cấp xã cấp theo mẫu Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLTBLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012);
- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao;
Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT.

2.2. Thi tuyển: Học sinh không thuộc diện tuyển thẳng, phải đăng ký thi tuyển. Học sinh
dự tuyển tại trường THPT Thạnh Mỹ Tây thì đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 trường THPT
Thạnh Mỹ Tây.
3. Nguyên tắc xét tuyển:

Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số và điểm ưu tiên. Hội đồng
tuyển sinh trường thống kê điểm xét tuyển từ cao xuống thấp, lập danh sách đề nghị Sở
GDĐT phê duyệt kết quả tuyển sinh. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí
sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh có điểm trung bình các
môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
Điểm xét tuyển (ĐXT) = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn)x2 +
(Điểm thi môn tiếng Anh) + Điểm ƣu tiên.

Trong đó:
- Điểm bài thi các môn tính theo thang điểm 10,0.
- Chỉ xét tuyển đối với học sinh có đủ bài thi theo quy định, không vi phạm quy
chế thi đến mức hủy kết quả bài thi, không có bài thi bị điểm 0 (không).
- Điểm ưu tiên được quy định tại Kế hoạch số 3182/KH-SGDĐT. Nếu thí sinh có
nhiều chế độ ưu tiên, chỉ được hưởng chế độ ưu tiên cao nhất.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
- Số lượng học sinh tuyển sinh: 450 học sinh.
- Số lớp: 10 lớp.
5. Địa bàn tuyển sinh:
- Nguyện vọng 1: Đối tượng đủ điều kiện tuyển sinh theo quy định trong và ngoài tỉnh
An Giang.
- Nguyện vọng 2: Học sinh các trường THCS thuộc huyện Châu Phú và Học sinh các
trường THCS lân cận: trường THCS Ngô Quyền (huyện Tịnh Biên).
III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
Muốn được dự tuyển, học sinh phải có hồ sơ hợp lệ và hội đủ điều kiện sau:
1. Điều kiện về tuổi:
a. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi (tính từ năm sinh đến năm 2021).
b. Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học
ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của
năm tốt nghiệp cấp học trước.
c. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi
quy định.
2. Điều kiện về học lực: có bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS hệ
phổ thông hoặc GDTX.
IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu thống nhất của Sở GDĐT An Giang quy định). Đối với
những học sinh đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn hoặc cơ quan doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển về việc
người dự tuyển không ở trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.
2. 02 ảnh 3x4 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, dán vào hồ sơ dự tuyển.

3. Bản chính học bạ cấp THCS (hệ phổ thông hoặc hệ GDTX).
4. Bản sao khai sinh hợp lệ.
5. Bằng tốt nghiệp THCS phổ thông hoặc hệ bổ túc hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
THCS hệ phổ thông hoặc hệ bổ túc.
6. Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm
quyền từ cấp huyện, thị (hoặc cấp tương đương) trở lên cấp.
V. LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH
Thời gian
Nội dung công việc
Xây dựng, ban hành kế hoạch, công bố chỉ tiêu
Tháng 4/2021
tuyển sinh vào trường. Thành lập Hội đồng tuyển
sinh và tổ giúp việc tuyển sinh.
Nhận danh sách, hồ sơ xét tuyển từ các trường
THCS và hồ sơ tuyển thẳng.
Từ ngày 07/5 đến
Gửi danh sách Hội đồng tuyển sinh về Phòng
ngày 15/5/2021
TCCB và Báo cáo số lượng hồ sơ nhận được từ
các trường THCS (Phòng KTKĐCL).
Nhập dữ liệu danh sách đăng ký dự tuyển
Trước ngày
Rà soát dữ liệu và điều chỉnh sai sót; chuyển dữ
20/5/2021
liệu về Sở GDĐT.
- Xử lý dữ liệu: Đánh SBD, xếp phòng thi, in
Trước ngày
danh sách phòng thi, lập Thẻ dự thi; Phát hành
24/5/2021
thẻ dự thi; chuyển dữ liệu về Sở GDĐT (lần 2)
Ngày 01/6/2021

Tập huấn công tác coi thi TS10

Ngày 03/6/2021

Họp BLĐ Hội đồng coi thi

Ngày 04/6/2021

Sáng (8g00): Họp toàn thể hội đồng coi thi

Chiều (14g00): Sinh hoạt với thí sinh
Ngày 05/06/2021 Thi tuyển sinh vào lớp 10 (Báo cáo tình hình
và ngày 06/6/2021 coi thi từng buổi về Sở)

Thực hiện
Đ/c Đặng Văn Hai
Hiệu trưởng
Cán bộ thu hồ sơ và
máy tính
Đ/c Đặng Văn Hai
Hiệu trưởng

Cán bộ máy tính

Có thư mời riêng
HĐT

HĐ coi thi

- Công bố điểm thi tuyển sinh 10;
Dự kiến trong
tháng 06/2021

- Thống kê số liệu, đề nghị điểm chuẩn gửi về
Sở;
Nhận đơn phúc khảo - Chuyển đơn về Sở (trong
vòng 7 ngày sau khi công bố điểm thi)

Hội Đồng Tuyển sinh

- Công bố kết quả.
Sau thi TN.THPT

- HĐTS trả hồ sơ cho thí sinh không trúng tuyển
NV1 vào trường.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Hiệu trƣởng
- Xây dựng kế hoạch, phổ biến kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT Thạnh Mỹ Tây
năm học 2021 – 2022; công bố chỉ tiêu về số lớp, số học sinh lớp 10 sau khi được Sở phê duyệt
trên trang website của trường, đến các trường THCS thuộc địa bàn tuyển sinh.

- Báo cáo tham mưu Sở GDĐT An Giang thành lập Hội đồng tuyển sinh của Trường, bộ
phận giúp việc tuyển sinh vào lớp 10.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công việc của các bộ phận về thực hiện hồ sơ; dữ liệu kỳ
thi; công bố kết quả tuyển sinh.
2. Hội đồng tuyển sinh: tổ chức tuyển sinh theo quy định và hướng dẫn của Sở. Lịch
làm việc của Hội đồng tuyển sinh do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định triệu tập.
3. Bộ phận giúp việc:
3.1. Cán bộ phụ trách thu hồ sơ: tiếp nhận danh sách, đơn dự tuyển từ các trường
THCS (có kiểm tra, ký nhận khi tiếp nhận), chuyển hồ sơ cho cán bộ phụ trách máy tính theo
lịch quy định. Chuẩn bị hồ sơ xét tuyển. Trả hồ sơ đối với những trường hợp không trúng tuyển.
3.2. Cán bộ phụ trách máy tính: nhận hồ sơ từ cán bộ phụ trách thu hồ sơ nhập dữ liệu
tuyển sinh. Phối hợp cùng CB thu hồ sơ kiểm tra dữ liệu sau khi nhập, phản hồi cho các trường
THCS biết. Tổng hợp và báo cáo dữ liệu về Sở GD&ĐT theo lịch quy định; báo cáo số liệu học
sinh, báo cáo sơ duyệt.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Thạnh Mỹ Tây năm học 2021 –
2022, yêu cầu các bộ phận và cá nhân có liên quan thực hiện tốt kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Phòng GDCN-KTKĐ;
- Hiệu trưởng; các PHT;
- Các Trường THCS có HS dự tuyển;
- Tổ chuyên môn, Văn phòng;
- Lưu: HSTS 10, VT.

HIỆU TRƢỞNG
(Đã ký)

Đặng Văn Hai

