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SỞ GD-ĐT SÓC TRĂNG 

TRƯỜNG THPT PHÚ TÂM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  09    /KH-THPT.PT Sóc Trăng, ngày  16   tháng  04  năm 2021 

 

  KẾ HOẠCH 

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT PHÚ TÂM 

 Năm học: 2021-2022 

 

Căn cứ vào Quyết định Số:  882 / QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng 

ban hành ngày 12/4/2021 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 

trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, năm học 2021-2022; 

Căn cứ vào kế hoạch Số: 696/KH-SGDĐT của Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng 

ban hành ngày 06/4/2021 về tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 

học 2021-2022; 

Trường THPT Phú Tâm triển khai Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 

2021-2022 như sau: 

I. Điều kiện và hồ sơ tuyển sinh:  

1. Đối tượng 

- Học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  

- Đã tốt nghiệp THCS. Tuổi dự tuyển của người học vào lớp 10 là 15 

tuổi (sinh năm 2006). 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 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp 

học trước; 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. Hồ sơ dự tuyển 

(1)  Đơn xin dự tuyển theo mẫu chung của Sở. 

(2) Bản sao giấy khai sinh; 

(3) Học bạ (bảng photo không cần công chứng; có chứng nhận của 

Hiệu trưởng trường THCS đã học).  

(4) Bằng hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (có thể nộp sau); 

(5)  Giấy xác nhận hoặc giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng 

chính sách ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp; 
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(6)  04 ảnh màu cỡ 3x4 (kiểu ảnh CMND, không đeo khăn quàng đỏ, 

chụp cách ngày thi không quá 6 tháng, có ghi họ tên và ngày tháng năm sinh 

phía sau ảnh). 

3. Chế độ tuyển thẳng 

Thực hiện theo quy định của UBND tỉnh. 

3.1. Tuyển thẳng vào tất cả các trường THPT đối với những học sinh 

đạt giải nhất, nhì, ba cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể 

thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học. 

3.2. Tuyển thẳng vào trường trung học phổ thông Phú Tâm đối với các 

đối tượng sau đây:  

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; 

- Học sinh khuyết tật. 

- Học sinh là người dân tộc rất ít người; 

II.  Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh:   

- HS các trường trên địa bàn Huyện Châu Thành liên hệ làm hồ sơ dự 

thi tuyển sinh và nộp hồ sơ tại trường THCS mình đang học. 

- Học sinh của các trường THCS ngoài huyện Châu Thành, đến liên hệ 

làm hồ sơ dự thi tuyển sinh và nộp trực tiếp tại trường THPT Phú Tâm. 

- Phát hành hồ sơ: 19/4/2021 

- Hạn chót nộp hồ sơ: 20/5/2021 

- Ngày thi: 02 ngày (ngày 05, 06/6/2021) 

III.  Chế độ ưu tiên- Khuyền khích: 

Điểm cộng thêm cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, 

khuyến khích áp dụng cho phương thức thi tuyển sinh được thực hiện theo 

qui định hiện hành 

a) Điểm ưu tiên: Dựa vào đối tượng ưu tiên quy định tại quy chế tuyển 

sinh hiện hành của Bộ GDĐT để xác định điểm ưu tiên như sau: 

- Nhóm đối tượng 1: cộng 2,0 điểm; 

- Nhóm đối tượng 2: cộng 1,5 điểm; 

- Nhóm đối tượng 3: cộng 1,0 điểm. 

b) Điểm học tập và rèn luyện các lớp cấp THCS 
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Điểm học tập và rèn luyện mỗi năm học của học sinh trung học cơ sở 

được tính như sau: 

- Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 5,0 điểm; 

- Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 4,5 

điểm; 

- Hạnh kiểm khá, học lực khá: 4,0 điểm; 

- Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung 

bình: 3,5 điểm; 

- Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học 

lực khá: 3,0 điểm; 

- Các trường hợp còn lại: 2,5 điểm. 

Lưu ý: Nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. 

d) Điểm xét tuyển: (ĐXT) 

- Thí sinh trúng tuyển phải không có bài thi nào dưới 1,5 điểm. 

- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng số điểm 3 bài thi: Ngữ văn (hệ số 2), 

Toán (hệ số 2) và Tiếng Anh (hệ số 1) + Tổng số điểm tính theo kết quả rèn 

luyện, học tập 4 năm THCS + Điểm ưu tiên. 

- Dựa vào ĐXT để xét trúng tuyển cho thí sinh theo nguyên tắc điểm từ 

cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu nhiều học sinh có điểm bằng 

nhau thì lấy tổng điểm 3 bài thi (sau khi tính hệ số) để xét từ cao đến thấp; 

nếu vẫn có trường hợp bằng điểm sẽ lấy tổng điểm học tập và rèn luyện của 4 

năm học ở cấp THCS để xét từ cao đến thấp. 

IV. Phương thức tuyển sinh:   

1. Hình thức và nội dung thi 

- Phương thức: Thi tuyển.  

- Các môn thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. 

- Các môn đều thi theo hình thức tự luận, riêng môn Tiếng Anh kết hợp 

cả hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan. Nội dung thi nằm trong 

chương trình THCS hiện hành, chủ yếu là lớp 9; 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: THPT Phú Tâm: 240 học sinh; 

3. Lịch thi:  
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 (được chụp từ Kế hoạch số:  696 /KH-SGDĐT ngày  06/4/2021 của Sở GDĐT) 

 

4. Quy trình xét tuyển: Theo quy trình chung của Sở GDĐT (Kế 

hoạch số: 696 /KH-SGDĐT ngày  06/4/2021 của Sở GDĐT). 

V. Thủ tục nhập học, phân ban, xếp lớp 

Thủ tục nhập học: Sau khi trúng tuyển, thí sinh liên hệ văn phòng nhà 

trường để làm thủ tục nhập học và sẽ được hướng dẫn đăng ký chọn lớp theo 

khối thi đại học, mỗi học sinh trúng tuyển sẽ phải làm đơn nhập học và đăng 

ký xếp lớp.  

Phân ban- xếp lớp: theo dự kiến 06 lớp với 240 học sinh, trong đó: 

02 lớp KHTN, học theo chủ đề bám sát; 

04 lớp KHXH, học theo chủ đề bám sát; 

Để tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh phát triển phẩm chất năng lực 

trong quá trình học tập, nhà trường có kế hoạch chia lớp như sau: 

 

Lớp KHTN 1 

(01 lớp-40 HS) 

Lớp KHTN 2 

(01 lớp-40 HS) 

Lớp KHXH  

(nc) 

(01 lớp-40 HS) 

Lớp KHXH  

(03 lớp-40 HS) 

Môn 

học 
KHTN KHXH KHXH  KHXH 

Môn 

nâng 

cao 

Toán, Văn, Anh, 

Lý, Hóa, Sinh 

Toán, Văn, 

Anh, Lý, Hóa, 

Sinh 

Toán, Văn, Anh, 

Sử, Địa, CD 

Toán, Văn, 

Anh, Sử, Địa, 

CD 

Ghi chú: 

- Lớp KHTN 1: Ưu tiên xét điểm môn Toán, điểm thi TS môn Toán 

không thấp hơn 5.0. 

- Lớp KHTN 2: Ưu tiên xét điểm môn Tiếng Anh, điểm thi TS môn 

Tiếng Anh không thấp hơn 5.0. 
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- Lớp KHXH (nc): Ưu tiên xét điểm môn Ngữ văn, điểm thi TS môn 

Ngữ văn không thấp hơn 4.0. 

 - Chế độ thu hút: 

a) Đối tượng I: Học sinh đạt giải I, II, III, KK cấp tỉnh các môn Văn 

hóa, hoặc đạt giải cấp tỉnh cá nhân các môn TDTT, sáng tạo TTN (có tên cá 

nhân được công nhận trong giấy chứng nhận) có nguyện vọng 1 vào trường 

THPT Phú Tâm, được hưởng các chế độ: 

- Thực hiện đầy đủ các chế độ ưu tiên theo quy chế tuyển sinh hiện 

hành 

- Được ưu tiên xếp thẳng vào các lớp năng khiếu của trường. 

- Nhận học bổng khuyến học của trường trị giá gồm: 01 triệu đồng tiền mặt 

+ 01 bộ đồng phục chính khoá (gồm quần và áo). 

b) Đối tượng II: Học sinh thi đỗ nguyện vọng 1 vào trường THPT 

Phú Tâm đạt thủ khoa (xét điểm trần của tổng 3 môn, không tính điểm ưu tiên 

khuyến khích), được hưởng các chế độ: 

- Nhận Giấy khen của trường (học sinh đạt Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh 

vào lớp 10 trường THPT Phú Tâm năm học 2021-2022). 

- Nhận học bổng 01 triệu đồng tiền mặt. 

- Nhận 01 bộ đồng phục chính khóa. 

- Được ưu tiên xếp thẳng vào các lớp năng khiếu của trường, miễn 

kiểm tra xếp lớp. 

Lưu ý: Nếu có 02 HS có tổng điểm trần 3 môn bằng nhau cao nhất, sẽ 

ưu tiên chọn HS có điểm môn Tiếng Anh cao hơn sẽ công nhận HS thủ khoa. 

c) Đối tượng III: Học sinh thi đỗ nguyện vọng 01 vào trường THPT 

Phú Tâm trong Top 10 (Chọn 09 HS có điểm trần của tổng 3 môn đạt cao 

nhất, không tính điểm ưu tiên khuyến khích, trừ HS thủ khoa). 

- Nhận Giấy khen của trường (học sinh đạt thành tích xuất sắc kỳ thi 

tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Phú Tâm năm học 2021-2022). 

- Nhận được học bổng 200.000 đ. 

- Được ưu tiên xếp thẳng vào các lớp năng khiếu của trường, miễn 

kiểm tra xếp lớp. 

VI. Tổ chức Ôn thi 

- Ghi danh: từ 03/5/2021 tại Văn phòng trường THPT Phú Tâm 

- Khai giảng: 10/5/2021 đến 29/5/2021 (03 tuần) 

- Học sinh có thể đăng ký riêng theo từng môn (Toán, Văn, Anh). 

 HP mỗi môn 144,000 đ (8 tiết x 3 tuần x 6000 đ = 144,000 đ) 
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 HS khó khăn, có đơn, được BGH trường THCS xác nhận: chỉ 

đóng 50% mức HP. 

VII. Kinh phí 

- Không thu lệ phí tuyển sinh; kinh phí tổ chức tuyển sinh do Sở Giáo 

dục và Đào tạo cấp từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo. 

- Chế độ khen thưởng học sinh trong kỳ thi, nếu có, thực hiện bằng 

nguồn xã hội hóa hoặc nguồn khen thưởng từ quỹ Khuyến học của đơn vị. 

VIII. Tổ chức thực hiện 

- Văn phòng tổ chức phát hành hồ sơ tuyển sinh từ ngày 19/4/2021; thu 

nhận hồ sơ, tổ chức nhập dữ liệu thi và báo cáo về Sở GDĐT hạn cuối là 

ngày 20/5/2021; 

- Hiệu trưởng dự kiến nhân sự Hội đồng tuyển sinh trình Sở GDĐT 

chậm nhất là ngày 20/5/2021. 

- Thời gian hoàn thành chấm thi và công bố kết quả, thời gian nhận 

đơn phúc khảo, hạn cuối nhận đơn phúc khảo, thời gian công bố kết quả trúng 

tuyển sẽ thực hiện theo thông báo chung của Sở GDĐT. 

- Thí sinh trúng tuyển làm hồ sơ thủ tục nhập học trước ngày 

01/8/2021./. 

 
 Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Sở GD và ĐT (báo cáo); 

- Niêm yết HĐSP (thực hiện); 

- Các trường THCS tại địa phương (thông báo); 

- Đăng trên Website của trường (thông báo) 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

Trần Công Lý 

 

 

 


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2021-04-16T09:05:57+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Trần Công Lý<tcly2@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2021-04-16T09:10:45+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Trường THPT Phú Tâm<truongthptpt.sogddt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




