KẾ HOẠCH THỜI GIAN
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022
(Kèm theo Công văn số

/SGDĐT-GDTrH ngày

/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

- Các trường THPT, THCS&THPT công lập gọi chung là trường THPT công lập.
- Các trường phổ thông ngoài công lập gọi chung là trường THPT ngoài công lập.

Thời gian

Nội dung thực hiện

Đơn vị thực hiện

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
Các trường THPT công lập,
trường THPT ngoài công lập.

Trước ngày
15/4/2021

Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

10 -18/4/2021

Xây dựng và trình Sở GD&ĐT phê Các trường THPT công lập,
duyệt tuyển sinh.
trường THPT ngoài công lập.

Trước ngày
29/4/2021

- Triển khai tập huấn phần mềm tuyển
Sở GD&ĐT; Phòng GD&ĐT;
sinh trực tuyến vào lớp 10 THPT.
các trường THCS và trường
- Tập huấn cho CBQL, GVCN trường THPT.
THCS về công tác tuyển sinh vào lớp 10.

Trước ngày
03/5/2021

Gửi bài giới thiệu về trường cho Sở Các trường THPT công lập,
GD&ĐT (Video Clip).
trường THPT ngoài công lập.

Từ 03/5/2021 - Tư vấn tuyển sinh (08/5/2021).
đến 15/5/2021 - Nhận hồ sơ ĐKDT vào lớp 10.
Trước ngày
14/5/2021

- Sở GD&ĐT
- Các trường THCS.

Hoàn thành hồ sơ tuyển thẳng vào
trường THPT, danh sách học sinh thuộc
Các phòng GD&ĐT.
địa bàn giáp ranh và trình Sở GD&ĐT.
phê duyệt.

Từ 16/5/2021

Nhập liệu thí sinh ĐKDT vào phần
Các trường THCS.
đến 21/5/2021 mềm tuyển sinh trực tuyến.
21/5/2021

Tập huấn tổ chức coi thi

Sở GD&ĐT

Từ 22/5/2021 đến Điều chỉnh nguyện vọng thí sinh Thí sinh dự thi, các trường
24/5/2021
ĐKDT.
THCS.
Từ 25/5/2021
đến 26/5/2021

Các trường THCS, Trường
Chuyển và nhận hồ sơ ĐKDT của thí
THPT Chuyên Lý Tự Trọng;
sinh.
Các trường THPT công lập.

Từ 03/5/2021 đến Sơ tuyển (vòng 1) các thí sinh ĐKDT Trường THPT Chuyên Lý Tự
26/5/2021
vào Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Trọng
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Hết ngày
28/5/2021

Nội dung thực hiện
Đơn vị thực hiện
Đóng phần mềm Tuyển sinh. Các đơn
vị in phương án tổ chức thi và báo cáo Các trường THPT công lập.
về Sở GD&ĐT (thực hiện trong ngày
29/5/2021).
TỔ CHỨC TUYỂN SINH
- Các trường rà soát các điều kiện tổ - Hiệu trưởng các trường
THPT.
chức thi.

01-04/6/2021

- Hội đồng coi thi tiếp nhận cơ sở vật - Chủ tịch Hội đồng Coi thi
chất, các hồ sơ liên quan đến công tác tổ
chức Kỳ thi, sinh hoạt Quy định thi.

Ngày
05/6/2021

Thi tuyển vào các trường THPT, môn
không chuyên (vòng 2) Trường THPT
Trường THPT Chuyên Lý Tự
Chuyên Lý Tự Trọng:
Trọng, trường THPT công lập.
- Buổi sáng: môn Toán
- Buổi chiều: môn Ngoại ngữ

Ngày
06/6/2021

Thi tuyển vào các trường THPT, môn
không chuyên (vòng 2) Trường THPT Trường THPT Chuyên Lý Tự
Chuyên Lý Tự Trọng:
Trọng, trường THPT công lập.
- Buổi sáng: môn Ngữ văn

Ngày
07/6/2021

Thi tuyển vào Trường THPT Chuyên
Lý Tự Trọng:
Trường THPT Chuyên Lý Tự
- Buổi sáng: môn chuyên (chỉ dành Trọng.
cho học sinh dự thi vào Trường THPT
Chuyên Lý Tự Trọng).

Từ ngày
08/6/2021

Tổ chức chấm thi tuyển sinh vào lớp
Sở GD&ĐT.
10 THPT.

16/6/2021

Sở GD&ĐT; Trường THPT
Phê duyệt, công bố kết quả tuyển sinh
Chuyên Lý Tự Trọng; các
vào lớp 10 THPT.
trường THPT công lập.

Từ ngày
16/6/2021 đến
15/7/2021

Tổ chức xét tuyển vào lớp 10 đối với Trường THPT ngoài công lập
các trường tuyển sinh bằng hình thức xét và trung tâm GDNN-GDTX.
tuyển.
PHÚC KHẢO BÀI THI

Từ ngày
16/6/2021 đến
22/6/2021

- Thí sinh trúng tuyển đến các trường
THPT, trường THCS và THPT công lập
Các trường THPT công lập.
làm thủ tục nhập học.
- Nhận đơn xin phúc khảo bài thi.
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Từ ngày
24/6/2021 đến
27/6/2021

Nội dung thực hiện

Đơn vị thực hiện

Tổ chức phúc khảo tuyển sinh vào lớp
Sở GD&ĐT.
10 THPT.

Ngày
28/6/2021

Phê duyệt, công bố kết quả phúc Sở GD&ĐT; Trường THPT
khảo tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
Chuyên Lý Tự Trọng; các
trường THPT công lập.

Trước ngày
15/7/2021

Phê duyệt kết quả xét tuyển vào lớp 10
Sở GD&ĐT, các trường tuyển
của các trường tuyển sinh bằng hình thức
sinh bằng hình thức xét tuyển.
xét tuyển.
THỐNG KÊ, BÁO CÁO

Trước ngày
20/7/2021

Hoàn thành công tác tuyển sinh các
lớp đầu cấp năm học 2021-2022. Các
đơn vị báo cáo số liệu, kết quả tuyển
sinh về Sở GD&ĐT.

Phòng GD&ĐT; trường THPT
công lập; trường THPT ngoài
công lập; trung tâm GDNNGDTX.

Thống kê số liệu, thông tin, báo cáo Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân
Trước 31/7/2021 thành phố về công tác tuyển sinh vào Sở GD&ĐT.
lớp 10 trung học phổ thông năm học
2021-2022.

