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Số: 226/KH-THPT

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021- 2022
Thực hiện Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp đầu cấp năm
học 2021-2022; Công văn số 750/SGDĐT-ĐT&KTQLCLGD ngày 07/5/2021
của Sở Giáo dục& Đào tạo V/v hướng dẫn tuyển sinh vào trường mầm non, các
lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022.
Trường THPT Tân Lang Ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm
học 2021-2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, đối tượng tuyển sinh vào
lớp 10 theo quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của Uỷ ban nhân dân
tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp đầu cấp năm học 20212022.
2. Tổ chức tuyển sinh đúng điều lệ, quy chế của bậc học, cấp học; phù
hợp với điều kiện đặc thù của địa phương; đảm bảo công khai, minh bạch và đáp
ứng quyền được học tập của học sinh; giữ vững kết quả phổ cập giáo dục của địa
phương; động viên học sinh đăng ký tuyển sinh theo đúng năng lực và nguyện
vọng.
3. Đảm bảo an toàn, khách quan, công bằng, đánh giá đúng chất lượng
giáo dục học sinh của nhà trường, địa phương; kết quả tuyển sinh góp phần xác
định chất lượng giáo dục đầu vào và là cơ sở đánh giá chất lượng giáo dục đầu
ra của cấp học.
4. Tuyển sinh theo kế hoạch, chỉ tiêu đã được phê duyệt.
5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các hiện tượng tiêu
cực trong công tác tuyển sinh.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
1. Đối tượng, chỉ tiêu, hình thức tuyển sinh
1.1. Đối tượng
- Đối tựợng tuyển sinh là người học đã tốt nghiệp THCS chương trình
giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có hộ khẩu
thường trú tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
đều được đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường THPT Tân Lang.
- Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi (sinh năm 2006).
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- 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.
1.2. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu tuyển sinh 270 học sinh.
1.3. Hình thức: Xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh THCS, THPT ban
hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
2. Chế độ tuyển thẳng, chế độ ưu tiên
2.1. Tuyển thẳng học sinh thuộc một trong các đối tượng sau:
a) Học sinh trường PTDT Nội trú THCS-THPT huyện Phù Yên.
b) Học sinh là người dân tộc rất ít người (Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ
Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La
Hủ)
c) Học sinh khuyết tật.
d) Học sinh đạt giải cấp Quốc gia về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,
cuộc thi khoa học - kĩ thuật dành cho học sinh trung học.
2.2. Chế độ ưu tiên
a) Cộng 2,0 điểm cho các đối tượng sau:
- Con liệt sĩ;
- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;
- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;
- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như
thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như
thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.
- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
- Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến
ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
b) Cộng 1,5 điểm cho các đối tượng sau:
- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con
của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;
- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;
- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như
thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như
thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”
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c) Cộng 1,0 điểm cho các đối tượng sau: Học sinh dân tộc Mông,
Kháng, Khơ Mú, Sinh Mun, Dao, Lào hoặc học sinh có cha hoặc mẹ là người
dân tộc Mông, Kháng, Khơ Mú, Sinh Mun, Dao, Lào.
d) Cộng 0,5 điểm cho học sinh là một trong các đối tượng sau: Học
sinh các dân tộc thiểu số còn lại hoặc có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số
còn lại;
Lưu ý: Đối với học sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì được hưởng
chế độ ưu tiên ở mức cao nhất.
3. Cách thức xét tuyển
3.1. Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học
sinh THCS được tính như sau:
- Hạnh kiểm Tốt, học lực Giỏi: 10 điểm;
- Hạnh kiểm Khá, học lực Giỏi hoặc hạnh kiểm Tốt, học lực Khá: 9 điểm;
- Hạnh kiểm Khá, học lực Khá: 8 điểm;
- Hạnh kiểm Trung bình, học lực Giỏi hoặc hạnh kiểm Tốt, học lực Trung
bình: 7 điểm;
- Hạnh kiểm Khá, học lực Trung bình hoặc hạnh kiểm Trung bình, học
lực Khá: 6 điểm;
- Các trường hợp còn lại: 5 điểm.
3.2. Điểm xét tuyển là tổng số điểm của:
- Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học ở THCS.
- Điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên.
3.3. Nếu nhiều thí sinh có điểm bằng nhau thì lấy tổng điểm trung bình
cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao
xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng tổng điểm
trung bình cả năm của môn Toán và môn Ngữ văn của năm học lớp 9.
4. Hồ sơ tuyển sinh
- Đơn đăng ký dự tuyển (Mẫu trường quy định).
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.
- Bản chính học bạ cấp THCS.
- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
- Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã
tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án
phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.
- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng) kèm theo bản chính để đối chiếu.
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- Các loại giấy chứng nhận thành tích trong các cuộc thi các môn văn hóa,
văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật... (nếu có).
- Bản cam kết học đủ 3 năm tại trường (Nếu trúng tuyển) theo mẫu của
trường.
Lưu ý: Hồ sơ của học sinh trái tuyến (nếu có): Học bạ THCS, giấy khai
sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS, hộ khẩu (thường trú hoặc tạm trú), bản
cam kết không chuyển trường trong suốt 3 năm học THPT đối với học sinh
trúng tuyển (mỗi học sinh trúng tuyển có 2 bản cam kết: 1 bản lưu ở trường, 1
bản nộp về Sở GDĐT);
5. Tổ chức tuyển sinh.
5.1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
- Từ ngày 20/7/2021 đến ngày 30/7/2021.
- Thời gian: Theo giờ hành chính.
- Địa điểm: Tại văn phòng nhà trường.
- Lịch thu hồ sơ như sau:
Ngày

Buổi

Học sinh tốt nghiệp Trường THCS

Sáng

THCS Tân Lang; THCS Mường Thải; PTDT Nội
trú THCS-THPT huyện Phù Yên

Chiều

THCS Tân Lang; THCS Mường Thải; PTDT Nội
trú THCS-THPT huyện Phù Yên

Sáng

THCS Mường Lang; THCS Mường Bang

01/8/2021

02/8/2021

Chiều THCS Mường Lang; THCS Mường Bang
Sáng

03/8/2021

04/8/2021
10/8/2021

THCS Mường Do; THCS Mường Cơi.

Chiều THCS Mường Do; THCS Mường Cơi.

đến Sáng

Các đối tượng còn lại

Chiều Các đối tượng còn lại

Điện thoại liên hệ: 0976334748 ( Cô Lệ ); hoặc 0968437366 (cô Nhung)
trong giờ hành chính.
5.2. Thời gian xét tuyển.
- Lịch xét tuyển:
+ Xét tuyển đợt 1: Ngày 31/7/2021.
+ Thông báo kết quả trúng tuyển đợt 1: Chậm nhất vào ngày 07/8/2021
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+ Thông báo tuyển bổ sung (Nếu chưa đủ chỉ tiêu được giao): Ngày
09/8/2021.
+ Thu hồ sơ tuyển bổ sung: Từ ngày 10/8/2021 đến ngày 11/8/2021.
+ Xét tuyển bổ sung: Ngày 12/8/2021.
+ Thông báo kết quả tuyển bổ sung: Chậm nhất vào ngày 20/8/2021.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Hội đồng tuyển sinh của trường thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn
của Sở GDĐT về công tác tuyển sinh.
- Thông báo tuyển sinh và phổ biến rộng rãi phương án tuyển sinh của trường (theo
chỉ tiêu đã được phê duyệt tại Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 của
UBND tỉnh Sơn La và phụ lục kèm theo Công văn này).
- Chủ động phối hợp với các trường THCS trong công tác tuyển sinh vào lớp đầu
cấp THPT.
- Thành lập HĐTS, nộp Sở GDĐT đúng thời hạn.
- Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh theo kế hoạch.
- Duyệt kết quả tuyển sinh tại Sở GDĐT.
- Tiếp nhận khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có
thẩm quyền giải quyết.
- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng nghiêm túc, đúng quy định.
- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo về Sở GDĐT.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ tuyển sinh, điều kiện trúng tuyển
của học sinh.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 của nhà trường. Trường
THPT Tân Lang đề nghị các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh, các tổ chuyên môn,
các đoàn thể phối hợp thực hiện.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- BGH, thành viên trong Hội đồng tuyển sinh;
- UBND các xã trong vùng tuyển sinh;
- Các trường THCS trong vùng tuyển sinh;
- Website trường;
- Bảng tin nhà trường;
- Lưu: VP.

Lê Quang Đạt
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