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Số: 216 /PGD&ĐT-GDTHCS

Diên Khánh, ngày24 tháng 3 năm 2022

V/v triển khai hướng dẫn tổ chức
tuyển sinh vào lớp 10 THPT
năm học 2022 - 2023

Kính gửi:
- Các trường THCS thuộc huyện;
- Các trường TH&THCS.
Căn cứ Công văn số 560/SGDĐT-QLCL ngày 17 tháng 3 năm 2022 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT
năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai hướng dẫn thực hiện
công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 như sau:
1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển
2. Địa bàn tuyển sinh:
Học sinh tại huyện Diên Khánh nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các
trường THPT trên địa bàn huyện Diên Khánh. Riêng học sinh các trường THCS:
Trần Đại Nghĩa, Ngô Quyền có thể nộp hồ sơ dự tuyển vào Trường THPT
Đoàn Thị Điểm.
3. Lịch thi
Buổi
thi
Sáng
03/6/2022
Chiều
Sáng
04/6/2022
Chiều
Ngày thi

Môn thi
Ngữ văn
Toán
Tiếng Anh
Môn chuyên

Thời gian
làm bài
120 phút
120 phút
60 phút
150 phút

Thời gian Bắt đầu tính
phát đề giờ làm bài
07 giờ 55 08 giờ 00
13 giờ 55 14 giờ 00
07 giờ 55 08 giờ 00
13 giờ 55 14 giờ 00

Ngày 02/6/2022: 14 giờ 00 Phổ biến nội quy thi, lịch thi cho học sinh.
4. Quy định nơi học sau khi trúng tuyển vào trường THPT
Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập nào sẽ học tại
trường THPT đó, kể cả Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Mọi trường hợp
chuyển trường đều phải làm đơn gửi Sở để xem xét giải quyết.
5. Tổ chức thực hiện
a) Các trường THCS phổ biến các thông tin tuyển sinh vào lớp 10 năm học
2022-2023 đến tất cả giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh có con em học
lớp 9 biết, hiểu rõ để thực hiện.
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b) Tổng hợp hồ sơ tuyển thẳng của trường gửi về Phòng GD&ĐT
trước ngày 06/5/2022 để Phòng tổng hợp. Hồ sơ gồm có:
- Danh sách học sinh thuộc diện tuyển thẳng (Mẫu tại Phụ lục V).
- Bản sao (photocopy) Phiếu đăng ký dự tuyển.
- Hồ sơ tuyển thẳng liên quan (Giấy chứng nhận khuyến tật, Giấy
chứng nhận đạt giải,…).
c) Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về
tính chính xác của hồ sơ đăng ký dự tuyển của học sinh.
d) Từ ngày 15/4 đến ngày 06/5/2022:
- Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ đăng ký nguyện vọng lần thứ nhất và
hoàn thành việc nhập hồ sơ vào phần mềm Quản lý tuyển sinh 10.
Lưu ý: Học sinh không đăng ký nguyện vọng lần thứ nhất được hiểu là
không có nhu cầu dự tuyển lớp 10 các trường THPT công lập, kể cả Trường THPT
chuyên Lê Quý Đôn.
- Tổng hợp hồ sơ tuyển thẳng gửi về phòng GDĐT (Chỉ áp dụng ở khu vực
thi tuyển).
e) Từ ngày 11/5 đến ngày 17/5/2022: Hướng dẫn học sinh đăng ký
nguyện vọng lần thứ hai (nguyện vọng chính thức) và hoàn chỉnh thông tin
trên Đơn đăng ký dự tuyển của học sinh.
g) Từ ngày 18/5 đến ngày 20/5/2022: Hoàn thành việc cập nhật, nhập
bổ sung thông tin đăng ký dự tuyển chính thức của học sinh vào phần mềm
Quản lý tuyển sinh 10.
Lưu ý: Để đảm bảo tính chính xác của hồ sơ và dữ liệu đã nhập vào phần
mềm Quản lý tuyển sinh 10, hạn chế thấp nhất những sai sót làm ảnh hưởng đến
quyền lợi của các em học sinh; mỗi công đoạn làm hồ sơ, nhà trường phải tổ chức
thực hiện việc kiểm tra tính chính xác của dữ liệu và hồ sơ, có biên bản ghi nhận
sự việc và kết quả thực hiện.
h) Ngày 21/5/2022: Trường THCS gửi hồ sơ đăng ký dự thi chính thức của
học sinh trường mình cho các trường THPT công lập theo đăng ký nguyện vọng 1
hoặc đăng ký thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn của học sinh.
Hồ sơ nộp cho trường THPT gồm có:
- Danh sách kèm hồ sơ (Đơn đăng ký dự tuyển, Giấy chứng nhận chế độ
tuyển thẳng hợp lệ) của học sinh thuộc diện tuyển thẳng (nếu có).
- Danh sách học sinh đăng ký dự thi (không thuộc diện tuyển thẳng,
bao gồm cả học sinh có điểm ưu tiên).
- Đơn đăng ký dự tuyển (kiêm Thẻ dự thi) của học sinh không thuộc diện
tuyển thẳng.
- Danh sách kèm hồ sơ của học sinh có điểm ưu tiên (nếu có).
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Yêu cầu: Mỗi loại hồ sơ nêu trên phải đóng gói hoặc bỏ trong bì (ví dụ như
bì My Clear) riêng biệt.
i) Một số lưu ý: Sở Giáo dục thực hiện xét điểm chuẩn cho Trường THPT
chuyên Lê Quý Đôn trước, sau đó xét điểm chuẩn cho các trường THPT công lập
khác, do vậy:
- Những học sinh đã được xét trúng tuyển vào Trường THPT chuyên
Lê Quý Đôn sẽ không được tham gia xét tuyển vào bất kỳ một trường THPT
công lập nào khác.
- Học sinh không trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được
tham gia xét tuyển vào trường THPT công lập (không chuyên) theo nguyện vọng 1
và nguyện vọng 2 học sinh đã đăng ký, như những học sinh không đăng ký dự thi
vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
Nhận được Văn bản này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường
nghiên cứu kỹ và triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì
vướng mắc, cần kịp thời liên hệ với Phòng Giáo dục (nơi bộ phận chuyên môn
GDTHCS) để trao đổi thống nhất./.
(Gửi kèm theo Công văn 560/SGDĐT-QLCL ngày 17 tháng 3 năm 2022 của
Sở Giáo dục và Đào tạo)
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT, để th/hiện);
- TT Huyện ủy (VBĐT, để b/cáo);
- TT HĐND, UBND huyện (VBĐT, để b/cáo);
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (VBĐT, để b/cáo);
- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện (VBĐT, để ph/hợp);
- Lãnh đạo, chuyên viên PGD&ĐT (VBĐT);
- Website PGD&ĐT;
- Lưu: VT, GDTHCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Trung Nghĩa

