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V/v phương thức tuyển sinh 

vào lớp 10 trung học phổ thông 

năm học 2021-2022 
 

 

Kính gửi:  

                  - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

                  - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

                  - Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.  

 Ngày 21/01/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

200/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các 

trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp 

năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Quyết định 200); theo đó năm 

học 2021-2022 tỉnh Khánh Hòa sẽ áp dụng phương thức tuyển sinh vào lớp 10 

trung học phổ thông công lập như sau:  

- Xét tuyển đối với Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hòa, 

Trường trung học phổ thông Lạc Long Quân, Trường THCS và THPT Nguyễn 

Thái Bình và Trường trung học phổ thông Khánh Sơn; 

- Thi tuyển đối với Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và các 

trường trung học phổ thông công lập còn lại. 

Quyết định 200 cũng qui định cụ thể địa bàn tuyển sinh, đối tượng tuyển 

sinh, đối tượng tuyển thẳng, ngày thi, môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi, 

hệ số điểm bài thi, điểm ưu tiên, điểm xét tuyển,…cho từng loại hình trường 

chuyên biệt hoặc không chuyên biệt. Trong đó: 

- Học sinh dự tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập áp dụng 

phương thức Thi tuyển thi 03 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; học sinh dự thi vào 

Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thi 04 môn: Ngữ văn, Toán, 

Tiếng Anh và môn chuyên; 

- Thời gian tổ chức thi: Các ngày 03/6/2021 và 04/6/2021. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở được biết và 

đề nghị: 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan truyền 

thông trên địa bàn phổ biến phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ 

thông công lập năm học 2021- 2022 cho người dân được biết; 
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- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo thông báo rộng rãi phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông 

công lập năm học 2021- 2022 cho học sinh và phụ huynh được biết. 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển 

sinh vào trung học phổ thông và trên cơ sở Quyết định 200, Sở Giáo dục và Đào 

tạo sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-

2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Đính kèm Quyết định 200/. 
 

Nơi nhận:                           
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo); 

- GĐ, các Phó GĐ Sở GDĐT; 

- Các phòng thuộc Sở GDĐT; 

- Đài PTTH, Báo KH; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

Đỗ Hữu Quỳnh 
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S5: 0108 /QD-LIBND Khdnh Hda, nCay &l thdngaJ--ndm 202t

PhG duyQt K6 ho3ch, ,rSffiiil?ffin.ion vio li,p 10 c6c trudng
trung hgc ph6 th6ng, c6c trung tflm gi6o dgc thulng xuy6n - hutlmg nghiQp

nim hgc 2021-2022 tr6n tlla birn tinh Khinh IIda

CIIO TICH IIY BAN NHAN nAN TiNu KIIANH HoA

. Qd, cti Luqt \ii ch*c chinh quyin dia phuong ngdy 19/6/2015; Ludt S,ha
aAi, .nd sung mQt sii atiu cila LuQi Tii chtic Chinh ptti ia U,Ot Tii chrirc ch{nh
quy€n dia phuong;

Cdn cilr cdc Th6ng tu cia BQ trudng BQ Gido.duc vd Ddo tqo: Th6ng tu s6
32/2020/TT-BGDDT ngdy 15/9/2020 ban hdnh Di€u lQ trudng trung hsc co s6,
trudng trung hqc ph"d th6ng vd trudng phiS th6ng c6 nhiiu ciip h7c; Th6ng tu
ban hdnh Quy ch1 t6 ch*c vd hoqt d6ng cia trudng trung hgc phd th6ng chuy€n
theo Vdn bdn hqp nniit sii 21/VBhIN-BGDDT ngdy 30/5/2014; Th6ng tu sd
01/2016/TT-BGDDT ngdy l5/01/2016 ban hdnh Quy chii td ch*c vd.hoqt dpng
cia trudng phiS th6ng dpn tQc n6i tni; Th6nq tu ban hdnh fuy che nrydn sinh
trung hgc co sd vd tuydn sinh trung hqc ph6 th6ng theo Vdn bdn hqp nhi* sA

0 3 /VB IIN-B GDDT ngdy 0 3 / 5 / 2 0 I 9 ;
Xdt di ngh! cia Gidm dtjc S& Gido dpc vd Ddo tqo tqi Td trinh sii 46/TTr-

SGDDT ngdy 08/01/2021.

QUYETD[NH:
Didu 1. Ph6 duyQt K6 ho7ch, phuong thric tuy6n sinh vdo lop 10 ndm hgc

2021 - 2022 c6c trudng trung hgc ph6 thOng (TIIPT), c6c trung tim gi6o dgc
thyong xuy6n - hu6ng nghiQp (GDTX - HN) tr6n <lia bin tinh Kh6nh Hda, cs
th6 nhu sau:

I. Chi ti6u tuy6n sinh

Thyc hiQn theo C6ng van sO qIZIISKHDT-TH rgity 2511212020 cria Sd
K6 hoach vd EAu tu v6 viQc th6ng b6o chi ti6u huong d6n k6 ho4ch ndm 2021.

II. Tuy6n sinh viro cfc trudng trung hgc ptrS tn6ng chuy6n biQt

1. Tuy6n sinh viro Trutrng trung hgc ptr5 ttr6ng chuy6n LG Quf E6n

a) Phuong thilrc tuydnsrnft: Thi tuy6n.

b) D6i ttrqng, dia bdn tuyAn sinh: Hgc sinh t6t nghi$n trung hoc co s0
(THCS) tai tinh Kh6nh Hda; c6 dQ tu6i theo quy dinh t?i Eidu lQ truong THCS,
truhng trung hgc ph6 th6ng (THPT) vd trucmg ph6 thOng c6 nhiAu c6p hgc ban
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hanh kdm theo Th6ng tu s6 3L\\O\O/TT-BGDDT ngity L5l9l2O20 cria BQ trudng
BQ Gi6o dpc vi Dio t4o vd c6 th6m c6c didu kiQn sau:

- X6p loAi hqnh ki,5m, hgc lgc cA n6m hgc cria cdc l6p c6p THCS tir kh6'
trd l6n;

- Hgc TitSng Anh 1i6n t\rc 4 ndm & c6p THCS;

- N6u ddng [f m6n chuy6n ld Ngt vdn, Ti6ng Anh fti c6c m6n hgc niry
phii dpt di6m trung binh c6 n6m l6p 9 tt 7,0 trd l6n; tl6i v6i c6c m6n chuy6n
kh6c thi phii tlat di6m trung binh c6c m6n hgc ndy ci nim lcrp 9 tir 8,0 trd lCn.
Ri6ng m6n chuy6n Tin hgc, ntiu hgc sinh chua hoan thanh chuong trinh m6n Tin
hoc 6 c6p THCS thi m6n chuy6n ndy I6y dir5m mQt trong c6c m6n Toiin, Vat li,
H6a hgc thay th6, n6u hgc sinh d5 hoan thanh chuong trinh Tin hgc thi thgc hiQn

nhu c6c m6n chuy6n kh6c.

") 
tt7?y thi, lich thi:K! thi tuy6n sinh vio Trudrng TFIPT chuyEn LE Quf

D6n du-o. c td chric vdo c6c ngiy 03 vit 041612021 theo lich thi duo. c S& Gi6o dUc
vi Dio tAo quy dinh trong c6ng vdn hucrng d6n.

d) M6n thi, hinh thilrc thi, thdi gian ldm bdi thi, thang didm:

- Hgc sinh dU thi ki thi tuyOn sinh vio lcrp 10 Truong THPT chuyOn LC

Quf D6n thi 04 m6n: Ngft vdn, Torin, Titing Anh vd m6n chuy6n.

- T6it cd c6c m6n thi d6u thi theo hinh thric tU 1u4n. Ri6ng mdn Ti6ng Anh
k6t hqp tp lu{n ve tric nghiQm, m6n chuy6n Tin hgc thi theo hinh thirc lflp trinh
tr6n m6y vi tinh.

, - Thoi gian lim bdi thi cta c6c m6n Ngft vdn, Toan ld 120 phrit, m6n
Ti6ng Anh ld 60 phrit; thdi gian lem bei thi cria c6c m6n chuy6n ld 150 phrit.

- Di5m bei thi cria c6c m6n thi tinh theo thang tfi6m 10.

d) Di€m xdt tuydn, nguyAn tdc xdt nydn, cdch xdt tuydn:

- Di6m x6t tuy6n beng t6ng s6 Aiem c6c bii thi kh6ng chuy6n, di6m bdi thi
m6n chuyCn tuong img voi l<rp chuy€n sau khi de tinh hQ s6; trong d6, di6m bdi
thi kh6ng chuyen iffi hg sO t;^aiem Udi thi chuyen tinh h€ s6 f.

- Chi x6t tuy6n d5i v6i hgc sinh tham gia thi dt c6c bii thi quy ttinh vd bdi
thi m6n chuyEn d4t tu 5 dirSm trd l6n, bii thi c6c m6n cdn lai dat tir 3 di6m trd
l6n.

- CIn cri vio di6m x6t tuy6n, x6t tuy6n tir cao xu6ng th6p d6n ktri dri chi
ti6u dugc giao cho timg m6n chuy6n.

' -: , , :e) T6 chil:c tuy€n sinh: Girlm tt6c Sd Gi6o dpc vd Ddo t4o ban hdnh c6c
quy6t dinh thAnh l{p hQi tl6ng ra dA thi, hQi d6ng coi thi, hQi d6ng ch6m thi, hQi
d6ng phric khAo bdi thi. C6ng t6c t6 chric ra dd thi, coi thi, ch6m thi, phric kh6o
bdi thi duqc v{n dpng theo quy dinh tei Quy ch6 thi t6t nghiQp THPT hiQn hdnh.

2. Tuy6n sinh vio Truirng fh6 th6ng d6n tQc nQi trri tinh Khinh Hda

a) Phuong th*c tuydn sinh:Xdttuy}n.
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b) Diii tuqng, dia bdn tuydn sinh: Hgc sinh t6t nghiqp THCS;-c6 d0 tuOi
theg quy ttinh tai Di6u 16 trudng THCS, trudng TIIPT vi trudng ph6 th6ng c6
nhiAu c6p hoc ban hanh kdm theo Th6ng ttt s6 32lz\zoflf-eboof ngdy
15/912020 cria BQ trudng BQ Gi5o dgc vir Dio t4o vA c6 th6m c6c <IiAu kiQn sau:

- Li ngudi den tQc thi6u s5;

- Ld hqc sinh t4i c6c trudng ptr6 thOng d6n tQc nQi tru ho{c t4i c6c trudng
THCS; c6 hQ khAu thudng tni vd dinh cu tir 03 ndm trd l6n (tinh d6n ngAy tuy6n
sinh) d vung c6 tti6u kiQn kinh t(5 - xd hQi kh6 khAn theo quy dinh hign hanh
thuQc dia bAn c6c huyQn, thf xe, thamh ph6: KhSnh Vinh, Kh6nh Son, Cam LAm,
Ninh Hda vd Cam Ranh.

c) Thdi gian tuydn sinh: Hoan thdnh trudc ngiy 3l/7/2021.

d) Di€m xdt tuydn: Ei6m x6t tuy6n bdng t6ng s5 ai6m tinh theo kiit quA rdn
luyQn, hgc t{p cta 4 ndm hgc d c6p THCS. Trong d6, <liiim tinh theo kiit qui rdn
luyQn vd hqc tQp m5i nem hqc cta hgc sinh d c6p THCS dugc tinh nhu sau (n6u

luu ban lorp ndo thi 6y k6t qu6 ndm hgc lpi cta lop tl6):

- H?nh kiCm @K) t5t, hec lsc (HL) gi6i: 10 di6m.

- HKkh6, HL gi6i ho{c HKt5t, HL kh6: 9 di6m.

- HKkh6, HL kh6: 8 di6m.

- HK trung binh, HL gi6i ho{c HK 6t, HL trung binh: 7 di6m.

- HK kh6, HL trung binh hoac HK trung binh, IIL kh6: 6 di6m.

- Trubng hqp cdn lai: 5 di6m.

d) RiAng cdc dtjt tuqng sau ddy duqc tuy€n thdng:

- Hgc sinh ld ngudi ddn tQc r6t it nguoi;

- Hgc sinh dan tQc thi6u s6 tl4t gi6i c6p quiic gia trd l6n vO vdn h6a; vdn
nehQ; th6 duc th6 thao; CuQc thi khoa hsc ky thuat danh cho hoc sinh trung hgc
do 56 Gi6o dgc vd Ddo t4o ct tham dg ho{c ph6i hgp cri dg thi.

III. Tuy6n sinh vho c6c trudng THPT c6ng l$p kh6ng chuy6n biQt

1. Phuong thilrc tuydn sinh

- X6t tuy6n a5i vOi Tru&ng THPT Lac Long Qudn, Trulng THCS vd
TFIPT Nguy6n Th6i Binh (huyQn Kh6nh Vrnh) vir Trudng THPT Khffi Son;

- Thi tuy6n eOi vOi c5c trudng THPT c6ng lQp cdn lei.

2. DiSi tuqng tuydn sinh: Ld nqudi hqc dd t(5t nghi€p THCS tai tinh Khanh
Hda, c6 dO tu6i theo quy dlnh tai Didu lQ truong THCS, trutrng TFIPT vi trudng
ph6 ttrOng c6 nhiAu c6p hqc ban hanh kdm theo Th6ng tu sa n/ZOZOnt-
BGDET ngiry 151912020 cria BQ truong BQ GiSo d1rc vir DAo t4o.

3. Dla bdn nydn sinh: Hgc sinh hgc lorp 9 & truong THCS thuQc dia ban
(huyQn, thi x6, thanh phOl nao sE tham gia dg tuy,ln vdo trulng THPT c6ng lQp

thuOc ilia bdn d6. Cp th6 nhu sau:

.'I
*

,,.A:.
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" a) Thanh ph6 Nha Trang: Hoc sinh t4i thanh phd Nha Trang nQp h6 so dU

tuy6n vdo mQt trong c5c trudng THPT c6ng lfp tr6n dia ban thanh ph5 Nha
Trang (ngopi trri c6c trudng TIIPT chuyCn biQt: Chuy6n LO Quf D6n vd Ddn tQc

nQi tru tinh Kh6nh Hda).

. b) Thanh ph6 Cam Ranh: Hoc sinh tpi thdnh ph6 Cam Ranh nQp h6 so dg
tuy6n viro mQt trong c6c trudng THPT tr6n <Iia ban thnnh ph6 Cam Ranh.

c) Th! xd Ninh Hda: Hgc sinh tai thixd Ninh Hda nQp h6 so dg tuy6n vdo
mQt trong c6c trudng TFIPT tr6n dfa bnn thi xd Ninh Hda.

d) HuyQn V4n Ninh: Hgc sinh t4i huyQn V4n Ninh nQp h6 s<r fir tuy6n vdo
mQt trong c6c trudng THPT c6ng lfp tr6n dia ban huy6n Vqn Ninh.

e) HuyQn Di6n Khrinh: Hgc sinh t4i huyQn Di6n Khrimh nQp h6 s<r dU tuyen
viro mQt trong cdc t 

"g"g 
TEIPT tr6n ttia ban hylen Di6n Kh6nh. Ri6ng hqc sinh

c6c trudrng THCS: Trdn D4i Nghia, Ng6 Quy6n c6 th6 nQp h6 so du tuy6n vdo
Trudng THPT Doan Thi Ei6m.

f) HuyQn Kh6nh Vinh: Hgc sinh tpi huyQn Khdnh Wnh nQp h6 so d1r tuy6n
vdo mQt trong c6c trulng THPT tr0n dia ban huygn Kh6nh Wnh.

g) HuyQn Cam LAm: Hqc sinh tpi huy6n Cam LAm nQp h6 so dg tuy6n vdo
m6t trong c6c trudng THPT tr6n dia ban huy6n Cam Ldm. Ri6ng hoc sinh trudng
THCS Tr6n Quang Kh6i c6 th€ nQp h6 so dg tuy6n vdo m6t trong c6c trudng
THPT thuQc dia ban thanh ph6 Cam Ranh; hgc sinh c6c trudmg THCS: Nguy6n
Hi6n, Hoang Hoa Th6m, NguySn Trdi c6 th6 nQp h6 so dU tuy6n vdo Trudng
TIIPT Ng6 Gia Tg; hgc sinh truong THCS A. Yersin c6 th6 nQp hO s<r dg tuy6n
vdo Trudng THPT Nguy6n Th6i Hgc.

h) Huypn Kh6nh Scm: Hgc sinh tpi c6c trudng & huyQn Kh6nh Scrn nQp h6
so d1r tuy6n vdo Trudng TIIPT Ift6nh Scm.

k) Hgc sinh l<rp 9 Trudng TFIPT chuyCn L6 Quf E6n nQp h6 so ds tuy6n
vho mQt trong cdc trudng TIIPT tr6n dia bdn (huyQn, thi xe, thanh phi5) cta
truong THCS hgc sinh d6 hgc tru6c khi viro hgc tai Trudng TIIPT chuy6n L6
Quf D6n.

4. Thdi gian tuydn sinh: Hoin thdnh tru6c tgity 3l/7/2021; trong d6, cdc
trudng TIIPT c6ng lQp 6p dUng phucrrg thfrc Thi tuy6n sE dugc t6 chirc thi vdo
ngdy 03 vd 04/612021 theo lich thi dugc Sd Gi6o dqc vi Ddo tlo quy dinh trong

. rx
cong van nuong oan.

5. Tuy€n thdng: Tuy€nthdng vdo lop 10 THPT c6c d6i tugng sau dAy:

- Hgc sinh truhng ph6 th6ng dAn tQc nQi tru;

- Hgc sinh li ngudi ddn tQc r6t it ngudi;

- Hgc sinh t<truytit tQt;

. - Hec sinh dpt gi6i c6p qu6c gia ye quQc t6 vO v5n h6a; v6n nghQ; thd dlrc
th6 thao; CuQc thi khoa hgc, k! thuQt cAp qu6c gia danh cho hgc sinh THCS vi
TFIPT do S0 GiSo dgc vd Ddo tao cri tham dg ho{c phOi hqp cri dU thi.
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6. ChA dO tru ti€n:

a) CQng 1,5 di6m cho mQt trong c6c d5i tugng:

- Con liQt si;

- Con thucrng binh m6t sric lao <lQng 81% trd 16n;

- Con bQnh binh m6t sric lao d6ng 8l% trOl6n;

- Con cria ngudi duo. c c6p "Gi6y chung nhfn nguoi hu&ng chinh s6ch nhu
thucrng binh mi ngudi ilugc c6p Gi6y chtmg nhfn ngudi hudng chinh s6ch nhu
thuong binh bi suy giim kh6 n6ng lao dQng 8loz trd l6n";

- Con cta nguoi ho4t ttQng khring chi6n bi nhiSm ch6t dQc h6a hqc;

- Con cria ngudi hoqt d6ng c6ch mqng tru6c ngiy 01i01/1945;

- Con cria ngudi ho4t dQng c6ch m4ng tir ngdy 0l/01/1945 di5n ngdy khcri
nghia thang Trim ndm 1945.

b) CQng I di6m cho mQt trong c6c di5i tugng:

- Con cta Anh hung lpc lugng vfr trang, con cria Anh hirng lao dQng;

- Con thucmg binh m6t sric lao <lQng dudi 81%;

- Con bQnh binh m6t sric lao dQng du6i 81%;

- Con cria ngudi dugc clrp "Gi?ry chung nhQn ngudi hudng chinh s6ch nhu
thuong binh md ngudi dugc cAp gi6y chrmg nhQn nguoi huong chinh s6ch nhu
thuong binh bi suy giirm khi ndng lao dQng du6i 8l%".

c) CQng 0,5 di6m cho mQt trong c6c di5i tuqng:

- Ngudi c6 cha ho{c m9 li nguoi dan t$c thi6u s6;

- Ngudi dAn tQc thi6u s6;

- Ngudi hqc dang sinh s6ng, hsc €p 0 c6c virng c6 ili6u kiQn kinh t5 - xE

hOi <lac bi9t kh6 khen.

d) Hqc sinh ddng thdi thuQc nhi6u dOi tuqng d6 duo. c cQng <Ii6m uu ti6n
theo qui dinh tai c6c di6m a, b vd c n0u tr6n chi dugc c$ng di6m tru ti6n cria mQt

dOi tuqng c6 di6m dugc cQng th6m cao nh6t.

7. Quy dinh vi m6n thi, bdi thi, diim x61 tuyiin ai* vA cdc ttrdng THPT
dp dang phttong th*c Thi tuy€n:

a) M6n thi, thli gian lim bdi thi, hinh thirc thi, thang di6m:

- M6n thi: Thi vii5t ba m6n: Ngt vin, Torin vir TiiSng Anh.

- Thdi gian ldm bdi thi cria m6n Ngt vdn, m6n To6n li 120 phrit; thli gian

lim bdi thi cta m6n Ti€ng Anh la 60 phtt.

- C6c m6n Ngt vEn, To6n thi theo hinh thric t.u luQn; m6n Ti6ng Anh th1

theo hinh thric k6t hgp tg lufn vd trdc nghiQm.

- Di6m bei thi tinh theo thang <Ii6m 10.
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b) DiCm x6t tuy6n, nguy6n tic x6t tuy6n, c6ch x6t tuy6n:

. - Di6m x6t tuy6n: Dii5m x6t my6n ti t6ng di6m ba bii thi dA tinh theo hQ.
s6 vA di6m cQng th6,m cho d6i tugng uu ti6ry, trong tI6, di6m bii thi c6c m6n Ngt
vdn, To6n tinh he s6 2; di6m bii thi m6n Ti6ng Anh tinh hQ s6 l.

- Chi x6t tuy6n tt6i vdi hgc sinh tham gia thi itri c6c bii thi quy dinh vi
kh6ng c6 bdi thi ndo bi tti6m 0.

-' ;.- Cdn cu vdo di6m x6t tuy6n, tuy6n tir cao xu6ng thdp d6n k*ri drl chi ti6u
dugc giao.

c) T6 chric tuy6n sinh: Gi6m <tr5c Sd Gi6o dgc vd Ddo t4o ban hdnh c6c
quytSt dfuh thdnh tflp hQi d6ng ra dA *ri, hQi ddng coi thi, hQi <lpng ch6m thi, hEi
d6ng phric kh6o bdi thi. C6ng t6c t6 chric ra dA thi, coi thi, ch6m thi, phric kh6o
bdi thi dugc vin dung theo qui dinh tai Quy ch6 ttri ttit nghiQp THPT hipn hdnh
cria B0 Gi6o dpc vir Ddo tpo.

8. Diiim xdt nydn diii vA hec sinh &{ tuyen vdo Tradng THPT Lqc Long
Qupn, Trudng T(CS u.a THPT Nguyan Thdi Binh vd Tradng THPT Khdnh Son:
Di6m x6t tuy€n tang t6,nS st5 AiCm tinh theo.kiSt qui rdn luyQn, hgc t{p cria 4 ndm
hqc d c6p THCS vA di6m cQng thdm cho dr5i tuong rru ti6n. Trong tt6, tli6m tinh
theo k6t qui rdn luyQn vA hgc tQp m5i nam hgc cria hgc sinh d c6p THCS tluqc
tinh theo huong ddn tpi n6i dung II.2.tl.

IV. Tuy6n sinh viro cdc trudng THPT ngoiri c6ng lfp, c6c co s& gi6o
dgc c6 t6 chfc chuong trinh gi6o dgc thulng xuy6n c6p TIIPT

l. Phaong th*c tuydn sinh: CAc truong TFIPT ngoii c6ng lQp, c6c co sd
gi6o dgc c6 t6 chric"chuong }rirh gi6o dUc thu<mg xuy6n c6p TTIPT 6p dgng
phuong thfc X6t tuy6n dO tuytin sinh vio lop 10. Nhe truong chqn mQt trong hal
phuong rin tuytin sffi sau:

- Phuong rln l: X6t tuy6n c6n cri vio Di6m x6t tuyi5n cria hgc sinh tham dp
lcy thi tuyen sinh vrio lop l0 TIIPT c6ng lip nim hgc 2O2l - 2022.

-,Phuong in 2: X6t tuy,in dga tr6n krit qui rdnluyQn, hgc tip cria 4 ndm
hgc d c6p THCS cria hoc sinh (dugc tinh theo huong d6n tai nQi dung n.2.d.).

Ngoii phuong thric X6t tuy6n theo mQt hong hai phuong 6n n6u tr6n, c6c
trudng kh6ng dugc t6 chric thi tuy6n hay sri dgng phuong thric kh6c Ae tuy6n
sinh.

2. 
"Dia 

bdn tuy€n sinh: C6c trudrng THPT ngodi.c6ng lQp, c6c co sd gi6o
dpc c6 t5 chric chuong trinh gi6o duc thulng xuy6n c6p THPT ttugc tuy6n hgc
sinh vAo lop l0 kh6ng phAn biQt dia ban tuy6n sinh.

3. Thdi gian tuy€n sinh: Hoan thanh tru6c ngiry 3ll7l2o2l.
EiAu 2. T6 chtc thuc hiQn

l. Sd Gi5o dpc vi Dio t4o: Chri tri, phOi trq'p voi cdc co quan, dcm vi, dia
phuong thuc hi6n:
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- Tham muu vd t6 chric tri6n khai Kti ho4ch, phuong thtc tuy6n sinh viro
, lop 10 TTIPT ndm hoc 2021 - 2022 tr€n dia ban tinh Khffi Hda;

- Ban hinh c6c vdn bin, c6c bi,5u m6u c6 li6n quan d5n c6ng tic tuy6n
sinh; huong d5n vd ki€m tra c6c don vi tr.uc thuQc thUc hiQn phuong thric ruy6n
sinh vio lop l0 THPT theo dfng quy chi5 hiQn hdnh cria BQ Gi6o duc vi Dio tpo;

- T6 chric kj, thi b6o dAm tuypt d5i an toan, nghiCm tric, dring quy ch6;

- T6ng hqp vd b5o c6o Uy ban nhdn d6n tinh tinh hinh, k6t qu6 t6 chric
tritin khai thgc hiQn Quyiit dfnh ndy.

2. CLc co quan, don v! li6n quan vd Uy ban nhan dan c5c huyQn, th! x5,
thanh ph6: C6 tr6ch nhiQm ph6i hqp v6i Sd Gi6o dpc vd Dio t4o thUc hiQn

Quyi5t dinh ndy.

3. Sd Gi5o d\rc vd Ddo t4o c6 tr6ch nhiQm ph6i hqp v6i Sd Y ti5 chti dQng

xAy dqng Phucrng an tuy6n sinh pht hgp theo y6u cAu, hu6ng din cria Ban Chi
d4o Qui5c gia vA phdng, ch6ng dich Covid-l9, BQ Gi6o dgc vir Edo t4o khi
trudng hqp dich bQnh c6 di6n bii5n phric tap.

DiAu 3. Ch6nh Ven phdng Uy ban nhdn dAn tinh; Gi6m d6c Sd Gi6o dgc
vd Dio tpo; Chri tich Uy ban nhan dAn c6c huyQn, thi x6, thdnh phiS vd Thri
tru&ng c6c co quan, don vi c6 li6n quan chiu tr6ch nhi6m thi hanh Quy6t dinh
niry.l.

Noi nhdn:
- t thu O'iAu :;
- B0 Gi6o duc vi Dio tao Orio c6o);
- Thudng tryc: TU, [DND, UBND ft6o cio);
- Cr{c so: K6 hoach vi DAu tu, Tii chinh, Y t6,

I .^
lhong tln va I ruyen thong;

- C6ng an tinh;
- 86o Ift6nh Hda;
- Dii PT-TH Kh6nh Hda;
- Ldnh tlao W UBND tinh (P.Huy);
- Luu: VT, NL, HN.29

KT. CHU TICH
PHO CHUTICH
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