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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022
Căn cứ Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang
phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 các trường PTDTNT và lớp 10 THPT không
chuyên năm học 2020 - 2021 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Quyết định 841); Thực
hiện hướng dẫn số 409/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 09/4/2021 của Sở GD&ĐT Bắc
Giang về hướng dẫn các kỳ xét và tuyển sinh năm 2021, trường THPT Tân Yên số 1
thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 như sau:
1. Thời gian thi: Tổ chức thi một đợt, trong hai ngày 03, 04/6/2021.
2. Môn thi, hình thức thi, lịch thi:
- Môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục Công dân.
- Hình thức thi:
+ Môn Ngữ văn thi tự luận, thí sinh làm bài trên giấy thi.
+ Môn Toán thi kết hợp tự luận và trắc nghiệm, phần trắc nghiệm thí sinh làm bài
trên phiếu TLTN với thời gian 40 phút, hết thời gian 40 phút thí sinh dừng làm bài phần
thi trắc nghiệm, úp Phiếu trả lời trắc nghiệm xuống bàn và chờ cán bộ coi thi thu Phiếu
trả lời trắc nghiệm (thời gian để cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm là 08 phút và
không tính vào thời gian làm bài của thí sinh). Như vậy tổng thời gian từ khi tính giờ
làm bài đến khi thu bài phần thi tự luận (bao gồm cả thời gian thu Phiếu trả lời trắc
nghiệm) là 128 phút. Thí sinh làm bài phần tự luận trên giấy thi.
+ Môn Tiếng Anh: thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận; thí sinh làm bài phần trắc
nghiệm trước trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với thời gian 45 phút; hết thời gian 45 phút
thí sinh dừng làm bài phần thi trắc nghiệm, úp Phiếu trả lời trắc nghiệm xuống bàn và
chờ cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm (thời gian để cán bộ coi thi thu Phiếu trả
lời trắc nghiệm là 08 phút và không tính vào thời gian làm bài của thí sinh). Như vậy
tổng thời gian từ khi tính giờ làm bài đến khi thu bài phần thi tự luận (bao gồm cả thời
gian thu Phiếu trả lời trắc nghiệm) là 68 phút. Thí sinh làm bài phần tự luận trên giấy thi.
Lưu ý: thí sinh làm xong phần thi trắc nghiệm trước thời gian quy định được làm
tiếp phần thi tự luận.
+ Môn Giáo dục công dân: thi trắc nghiệm, thí sinh làm trên Phiếu trả lời trắc
nghiệm.

- Lịch thi cụ thể như sau:
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Học sinh có mặt tại phòng thi: Buổi sáng: 6h45; Buổi chiều: 13h10.
3. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS (chương trình giáo dục phổ
thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên) ở tỉnh Bắc Giang năm học 2020 –
2021; học sinh tốt nghiệp những năm học trước, có hộ khẩu ở tỉnh Bắc Giang, trong độ
tuổi quy định theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều
cấp học (Điều 33 – Thông tư 32), có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy chế.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh và phương thức tuyển sinh:
4.1. Chỉ tiểu tuyển sinh: Năm học 2021 - 2022, trường THPT Tân Yên số 1 tuyển
sinh 13 lớp với 546 học sinh.
4.2. Phương thức tuyển sinh:
a. Tuyển thẳng học sinh vào lớp 10 (theo địa bàn tuyển sinh của trường). Học sinh
đã tốt nghiệp THCS. (Theo khoản 1, Điều 7, Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh
THPT ban hành theo Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 13/5/2019 của Bộ
GD&ĐT) :
- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;
- Học sinh là người dân tộc rất ít người;
- Học sinh khuyết tật;
- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao;
Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học
phổ thông.
b. Xét tuyển qua kết quả thi tuyển sinh:
Tuyển thẳng đối tượng theo mục a ở trên, số chỉ tiêu tuyển sinh còn lại tuyển qua
hình thức thi tuyển.
Cách tính điểm: Điểm bài thi các môn tính theo thang điểm 10.
Điểm xét tuyển = Tổng điểm 4 bài thi (theo thang điểm 10 và không có bài thi nào
bị điểm 0) + Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có).
Xét trúng tuyển: theo điểm xét tuyển, lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu
(sau khi đã trừ số học sinh được tuyển thẳng).

5. Chế độ ưu tiên:
- Theo quy định tại khoản 6 mục II, Quyết định số 841.
6. Hồ sơ đăng ký dự thi, nhập học:
6.1. Đăng ký dự thi:
- Mỗi thí sinh đăng ký không quá 02 nguyện vọng (NV) để dự tuyển lớp 10 THPT
công lập. Trong đó nguyện vọng 1 vào trường THPT Tân Yên số 1 (Mã trường: 17) và
nguyện vọng 2 đăng ký vào một trường THPT trong địa bàn huyện (theo hộ khẩu
thường trú) và theo vùng tuyển của các trường THPT.
- Thí sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng 1 ở một (01) trường, nếu thí sinh đăng
ký hai (02) trường cùng là NV1 sẽ bị hủy kết quả thi.
- Thí sinh có đăng ký NV2 thì sẽ làm 02 phiếu dự thi (nội dung 2 phiếu giống nhau)
và nộp tại trường đăng ký dự thi.
- Thí sinh có nguyện vọng vào trường PTDTNT thì thí sinh làm thêm 01 phiếu đăng
ký, nộp cho trường đăng ký dự thi để được ký xác nhận, sau đó thí sinh nhận lại phiếu
này và tự đi nộp tại trường PTDTNT đăng ký dự tuyển.
6.2. Hồ sơ học sinh nộp khi đăng ký dự thi gồm:
- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Sở GD&ĐT), thí sinh tự dán ảnh 4x6 cm vào
phiếu dự thi, đóng dấu giáp lai của trường THCS nơi học sinh học lớp 9 năm học 2020 –
2021 trước khi nộp cho trường THPT Tân Yên số 1;
- Giấy khai sinh (bản photocopy);
- Các loại chứng nhận để được xét tuyển thẳng (học sinh thuộc diện tuyển thẳng);
- Các giấy tờ để hưởng ưu tiên, khuyến khích (bản sao công chứng). Giấy xác nhận
học sinh người dân tộc thực hiện theo Công văn số 1446/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của
VP Chính phủ;
- Nộp 01 ảnh mầu 4x6 cm kiểu chứng minh thư nhân dân, ghi rõ họ tên, ngày tháng
năm sinh, trường THCS sau ảnh để dán vào thẻ dự thi. Lưu ý: ảnh nộp và ảnh dán vào
phiếu đăng ký dự thi cùng 1 kiểu, ảnh chụp không quá 6 tháng trước thời điểm nộp hồ
sơ.
- Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp không trong thời gian thi hành
án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc không vi phạm pháp luật (đối với học sinh đã tốt
nghiệp THCS từ những năm học trước).
- Học sinh tự mua túi đựng hồ sơ giấy, loại kích thước 25 cm * 35 cm, màu trắng và
ghi đủ các thông tin ngoài bìa theo thứ tự trên (ghi bổ sung điện thoại liên hệ ngoài
bìa).
6.3. Hồ sơ nộp khi nhập học:
- Học sinh trúng tuyển phải nộp đầy đủ các loại hồ sơ gốc cho nhà trường để kiểm
tra, đối chiếu thông tin, hồ sơ gồm:

+ Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (bản
chính);
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
+ Học bạ hoặc kế hoạch giáo dục cá nhân (đối với học sinh khuyết tật) cấp THCS;
+ Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản
chính) để đối chiếu.
- Lưu ý: thí sinh không nộp đủ các hồ sơ theo quy định sẽ không được nhập học.
6.4. Thời gian học sinh nhận phiếu và đăng ký dự thi:
- Thời gian học sinh nhận phiếu đăng ký dự thi tại trường THPT Tân Yên số 1: Từ
ngày 12/5/2021 đến ngày 19/5/2021.
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 7 giờ 30 phút ngày 15/5/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày
19/5/2021 (nộp trong giờ hành chính).
- Địa điểm phát phiếu đăng ký dự thi và thu hồ sơ học sinh: Trường THPT Tân Yên
số 1.
Lưu ý:
- Những học sinh thuộc diện tuyển thẳng photo công chứng thêm 01 bộ hồ sơ và
nộp cùng bộ hồ sơ chính.
- Những thí sinh có nhiều nguyện vọng thì phải làm số phiếu đăng ký dự thi tương
ứng với số nguyện vọng, nộp cùng khi nộp hồ sơ.
7. Lệ phí: 170.000 đồng/thí sinh.
8. Lịch làm việc kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022:
- Từ ngày 12/5/2021 đến ngày 19/5/2021 trường THPT Tân Yên số 1 phát phiếu
đăng ký dự thi.
- Từ 7 giờ 30 phút ngày 15/5/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 19/5/2021: Thu hồ sơ
đăng ký dự thi. Lưu ý: Học sinh khi nhận phiếu đăng ký dự thi và nộp phiếu tại trường
THPT Tân Yên số 1 thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Ngày 02/6/2021: 14 giờ 00 phút, công bố danh sách phòng thi, phát thẻ dự thi và
khai mạc kì thi.
- Ngày 03, 04/6/2021: Thi theo lịch.
- Ngày 15/6/2021: Dự kiến công bố điểm trên Website của Sở GD&ĐT Bắc Giang.
16 giờ 00 phút công bố điểm tại trường THPT Tân Yên số 1.
- Từ ngày 15/6/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/6/2021 nhận đơn phúc khảo và
nộp lệ phí phúc khảo tại trường THPT Tân Yên số 1.
- Ngày 20/7/2021: Công bố điểm chuẩn dự kiến.
- Ngày 21/7/2021: 15 giờ 00 phút công bố danh sách trúng tuyển.

- Ngày 02/8/2021: Từ 8 giờ 30 phút tập trung học sinh khối 10 năm học 2021 2022 nghe tuyên truyền về phân ban và nhận đơn phân ban.
- Từ 14 giờ 00 phút ngày 02/08/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 03/8/2021: Nhận đơn
xin phân ban của học sinh lớp 10.
- Ngày 09/8/2021: từ 8 giờ 00 phút đến 9 giờ 00 phút học sinh xem danh sách phân
lớp. Từ 9 giờ 00 phút học sinh tập trung theo lớp tại phòng học.
Trường THPT Tân Yên số 1 kính đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS trên địa
bàn huyện Tân Yên thông báo kế hoạch tuyển sinh trên tới học sinh của trường mình để
các em đăng ký./.
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu (để c/đ);
- Hội đồng tuyển sinh của trường (để t/h);
- Các trường THCS địa bàn huyện Tân Yên (p/h);
- Lưu: CM, VT.
Bản điện tử:
- Website trường,
- Hòm thư điện tử các trường THCS.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hùng Cường

