
      UBND TỈNH NGHỆ AN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:             /SGD&ĐT-GDTrH                                  Nghệ An,  ngày      tháng 4  năm 2022 

  V/v tuyển sinh các lớp đầu cấp           

         năm học 2022 - 2023                   

Kính gửi: 

                           - Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, thị xã; 

                           - Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông. 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ 

thông (THPT) theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi); Quy chế tổ chức và hoạt động của trường 

THPT chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 

và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 12/2014/ TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân 

tộc nội trú (PTDTNT) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 

15/01/2016 của Bộ GDĐT; Quyết định số 946/QĐ-UBND, ngày 13/4/2022 của 

UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An; tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Phan Bội Châu; 

tuyển sinh vào lớp 10 PTDTNT THPT, năm học 2022-2023; Công văn số 

708/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 15/4/2022 của Sở GDĐT Nghệ An về việc Hướng 

dẫn thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.  

           Sở GDĐT hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 

2022 - 2023 như sau:  

A. Tuyển sinh vào lớp 10 

I. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT  

1. Quy định về tuyển thẳng, điểm ưu tiên  

a. Tuyển thẳng  

- Theo Quy chế tuyển sinh có 4 đối tượng học sinh được tuyển thẳng vào lớp 

10 THPT, gồm: 

+ Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú đã tốt nghiệp THCS; 

+ Học sinh là người dân tộc rất ít người bao gồm: 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. 

+ Học sinh khuyết tật học hòa nhập đã hoàn thành chương trình THCS.   

+ Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao, thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh THCS và THPT. 

- Học sinh đủ điều kiện thì được tuyển thẳng vào trường THPT thuộc huyện, 

thành phố, thị xã nơi học sinh học THCS. 

- Học sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng tại trường THPT nơi đăng ký tuyển 

thẳng. Hồ sơ gồm: 

+ Đơn đăng ký tuyển thẳng (theo mẫu 01 gửi kèm); 

+ Đối với học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao, thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh THCS và THPT: Bản sao hợp 
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lệ về Giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao, thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh THCS và THPT; 

+ Đối với học sinh khuyết tật: (1) Giấy chứng nhận khuyết tật do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã, phường cấp; (2) Quyết định hưởng chế độ trợ cấp người khuyết tật 

do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố cấp; (3) Bằng tốt nghiệp 

THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS; (4) Học bạ; (5) Kế hoạch giáo dục cá 

nhân theo mẫu 3 của Công văn 1765/SGD&ĐT-GDTrH ngày 25/9/2019 về việc 

hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục hòa nhập đối với học sinh khuyết tật; 

+ Đối với học sinh là người dân tộc rất ít người: Giấy khai sinh hợp lệ hoặc 

bản sao sổ hộ khẩu có công chứng. 

- Hội đồng tuyển sinh các trường THPT căn cứ các yêu cầu, kiểm tra tính hợp 

lệ của hồ sơ, lập danh sách học sinh được tuyển thẳng (theo mẫu 02 gửi kèm) và 

duyệt trực tiếp tại Phòng Giáo dục Trung học. 

b. Quy định điểm cộng ưu tiên 

  - Cộng 3.0 điểm cho một trong các đối tượng: Con liệt sĩ; con thương binh, 

bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của 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 01/01/1945; Con của người hoạt động cách mạng 

từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;  

+ Cộng 2.5 điểm cho một trong các đối tượng: Con của Anh hùng lực lượng 

vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con của 

thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy 

chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao 

động dưới 81%; 

 + Cộng 2.0 điểm cho một trong các đối tượng: Người có cha hoặc mẹ là người 

dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở xã có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 

của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025; người học đang sinh sống, học tập 

ở thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy 

Ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I 

thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.  

Lưu ý: Không xét bổ sung điểm ưu tiên trừ trường hợp thí sinh có bố mẹ mới 

được cấp thẻ thương binh từ tháng 6/2022 đến ngày Hội đồng tuyển sinh xét tuyển 

(hồ sơ phải có thẻ thương binh gốc, bản sao thẻ thương binh, sổ hộ khẩu gia đình, 

giấy chứng nhận con thương binh do phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp). 

2. Xét học sinh trúng tuyển  

- Thực hiện đúng chỉ tiêu đã được giao phê duyệt năm học 2022-2023. Số học 

sinh xét trúng tuyển bằng chỉ tiêu tuyển sinh được giao trừ đi số học sinh được tuyển 

thẳng (không tính đối tượng hòa nhập). 
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- Căn cứ thông báo của Sở về phương thức tuyển sinh của các trường THPT, 

việc tuyển sinh thực hiện như sau: 

a. Đối với các trường tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển:  

Chỉ xét tuyển sinh đối với học sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 

THPT năm học 2022-2023 đã thi đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm Quy 

chế thi trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 0. 

Điểm xét tuyển bằng tổng điểm ba bài thi và điểm cộng cho đối tượng được 

hưởng chính sách ưu tiên (nếu có).  

Hội đồng tuyển sinh các trường THPT căn cứ điểm xét tuyển lấy từ cao xuống 

thấp cho đến hết chỉ tiêu được giao.  

Trong trường hợp lấy đến chỉ tiêu cuối cùng nếu có nhiều thí sinh có điểm xét 

tuyển bằng nhau thì Hội đồng tuyển sinh nhà trường lập danh sách trình Sở xem xét, 

phê duyệt. 

Đối với các trường có đăng ký tuyển sinh nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 dành 

10% đến 15% chỉ tiêu để tuyển sinh nguyện vọng 2, 3 theo nguyên tắc sau: 

- Đối với nguyện vọng 2: Chỉ xét các thí sinh chưa trúng tuyển nguyện vọng 

1, điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 phải cao hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 ít 

nhất là 1,0 điểm. 

- Đối với nguyện vọng 3: Chỉ xét các thí sinh chưa trúng tuyển nguyện vọng 

2, điểm trúng tuyển nguyện vọng 3 phải cao hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 ít 

nhất là 1,0 điểm. 

 Hội đồng tuyển sinh tiến hành rà soát, gạch tên những thí sinh trúng tuyển đã 

rút hồ sơ nhập học trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, trường THPT Chuyên Đại 

học Vinh, các trường THPT Chuyên khác, trường PTDTNT THPT tỉnh và trường 

PTDTNT vùng cao Việt Bắc, học sinh chuyển học tại tỉnh khác (nếu có) trên dữ liệu 

tuyển sinh của trường theo dữ liệu trên phần mềm của Sở; tiến hành xác định điểm 

chuẩn đối với từng nguyện vọng; trích xuất và in danh sách trúng tuyển. Tiến hành 

rà soát lại thông tin trong danh sách trúng tuyển, đại diện Hội đồng tuyển sinh ký 

nháy vào các trang, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ký, đóng dấu vào cuối danh sách 

và duyệt tại Sở theo lịch đã công bố. 

b. Đối với các trường tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển  

- Chỉ xét tuyển đối với học sinh đúng đối tượng và có đủ hồ sơ theo quy định 

của Quy chế tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh các trường THPT căn cứ điểm xét 

tuyển lấy theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được giao.  

- Điểm xét tuyển bằng tổng điểm kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học ở 

THCS cộng điểm ưu tiên, khuyến khích.  

Điểm kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh trung học cơ sở 

được tính như sau: 

+ Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10.0 điểm; 

+ Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9.0 điểm; 

+ Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8.0 điểm; 

+ Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 

7.0 điểm; 
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+ Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 

6.0 điểm; 

+ Các trường hợp còn lại: 5.0 điểm. 

- Đối với các trường ngoài công lập:  

+ Xét tuyển sinh đồng thời cho hai đối tượng là học sinh đã tham gia kỳ thi tuyển 

sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và không tham gia kỳ thi. Tỷ lệ tuyển sinh đối 

với từng đối tượng do Hội đồng tuyển sinh trường quy định trên nguyên tắc đảm bảo thực 

hiện kế hoạch phát triển đã được giao và chất lượng tuyển sinh.  

- Đối với các trường công lập: Trong trường hợp đã xét tuyển hết số học sinh 

đăng ký nguyện vọng 1, nếu còn thiếu học sinh so với chỉ tiêu được giao các trường xét 

tuyển sinh nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 cho các thí sinh có đăng ký nguyện vọng 2, 

nguyện vọng 3 vào trường.  Hội đồng tuyển sinh căn cứ kết quả thi của học sinh để xét 

tuyển đồng thời các nguyện vọng theo điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. 

- Danh sách học sinh trúng tuyển được lập theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống 

thấp (theo mẫu 03 gửi kèm).  

          - Trong trường hợp lấy đến chỉ tiêu cuối cùng nếu có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển 

bằng nhau thì Hội đồng tuyển sinh nhà trường lập danh sách trình Sở xem xét, phê duyệt. 

II. Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu 

1. Nguyên tắc xét tuyển  

- Bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan. 

- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi 

quy định, không vi phạm Quy chế thi trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt 

điểm lớn hơn 3,0 (theo thang điểm 10). 

- Chỉ xét tuyển nguyện vọng 2 đối với những thí sinh đã đăng ký tuyển sinh 

nguyện vọng 2 và không trúng tuyển nguyện vọng 1. 

- Căn cứ để xét tuyển là điểm xét tuyển. Trong trường hợp có nhiều thí sinh 

bằng điểm nhau thì xét thêm các tiêu chí sau theo thứ tự ưu tiên: điểm thi môn 

chuyên; kết quả thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn đăng ký dự tuyển; kết quả tham gia 

các cuộc thi cấp quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức; điểm sơ tuyển; điểm trung bình môn 

chuyên năm học lớp 9. 

  - Chỉ xét tuyển một lần (có dự khuyết: các môn tiếng Nga, Lịch sử, Địa lí; tỉ lệ dự 

khuyết không quá 40%, các môn còn lại không quá 20% chỉ tiêu tuyển sinh). Sau khi học 

sinh trúng tuyển chính thức nhập học, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trình xin ý 

kiến Giám đốc/Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Sở GD&ĐT phương án gọi học sinh dự 

khuyết nhập học. Số học sinh dự khuyết được gọi nhập học tối đa bằng số thí sinh trúng 

tuyển không nhập học đã gạch tên trong danh sách trúng tuyển.  

2. Cách xét tuyển 

- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên và 

điểm bài thi môn chuyên tính hệ số 3 (thang điểm 10).  

- Với các lớp chuyên không xét tuyển nguyện vọng 2: Căn cứ điểm xét tuyển, 

xét từ cao xuống thấp đối với các thí sinh đủ điều kiện quy định trong nguyên tắc xét 

tuyển để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng lớp chuyên.  

- Với các lớp chuyên có xét tuyển nguyện vọng 2  
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+ Đối với lớp chuyên Tin học: 

Xét tuyển cho cả ba đối tượng: Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp chuyên 

Tin học dự thi bài thi môn Tin học; thí sinh dự thi đăng ký nguyện vọng vào lớp 

chuyên Tin học dự thi bài thi môn Toán nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2: 

(1) Tỷ lệ trúng tuyển của thí sinh dự thi bài thi môn Tin học không thấp hơn tỷ lệ 

trúng tuyển của thí sinh dự thi bài thi môn Toán vào lớp chuyên Tin học theo nguyện 

vọng 1 và nguyện vọng 2, đồng thời không quá 50% chỉ tiêu lớp chuyên Tin học; 

(2) Tuyển sinh đồng thời thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp chuyên Tin học 

dự thi bài thi môn Toán nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Tỉ lệ tuyển sinh nguyện vọng 

2 không quá 50% chỉ tiêu tuyển sinh còn lại sau khi đã lấy đủ chỉ tiêu đối với thí sinh dự 

thi bài thi môn Tin học; điểm trúng tuyển thấp nhất theo nguyện vọng 2 phải lớn hơn 

điểm trúng tuyển thấp nhất theo nguyện vọng 1 môn Toán tối thiểu là 2,0 điểm; 

+ Đối với lớp chuyên Toán 2: Xét tuyển nguyện vọng 2 của từng môn chuyên 

theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp. Tuyển 10 em nguyện vọng 2 từ môn Toán, 

10 em nguyện vọng 2 từ môn Vật lí, 10 em nguyện vọng 2 từ môn Hóa học, 05 em 

nguyện vọng 2 từ môn Sinh học; 

+ Đối với lớp chuyên Anh 2: Tuyển sinh nguyện vọng 2 từ môn chuyên tiếng Anh; 

+ Đối với các lớp chuyên Lịch sử, Địa lí, tiếng Nga: Xét tuyển đồng thời với nguyện 

vọng 1 theo từng môn chuyên. Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống 

thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Tỉ lệ tuyển sinh nguyện vọng 2 

không quá 50% chỉ tiêu tuyển sinh của từng môn; điểm trúng tuyển thấp nhất theo nguyện 

vọng 2 phải lớn hơn điểm trúng tuyển thấp nhất theo nguyện vọng 1 tối thiểu là 2,0 điểm.  

- Trong quá trình xét tuyển, trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí 

sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét theo thứ tự ưu tiên quy định trong 

nguyên tắc xét tuyển. 

3. Cách lập danh sách trúng tuyển  

- Hội đồng tuyển sinh sau khi xác định học sinh trúng tuyển, lập danh sách 

học sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên, trình Sở phê duyệt. 

- Trước khi trình duyệt Sở phê duyệt, Hội đồng tuyển sinh rà soát các thông 

tin và in danh sách trúng tuyển từ dữ liệu thi của Sở chuyển. 

- Danh sách học sinh trúng tuyển, danh sách dự khuyết phải có đầy đủ các 

thông tin theo quy định, chữ ký của thành viên Hội đồng tuyển sinh ở các trang, Chủ 

tịch Hội đồng tuyển sinh của trường ký, đóng dấu vào cuối danh sách.  

III. Tuyển sinh vào lớp 10 PTDTNT THPT 

1. Đối tượng tuyển sinh 

Thực hiện theo Quyết định số 946/QĐ-UBND, ngày 13/4/2022 về việc phê 

duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An; tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT chuyên Phan Bội Châu; tuyển sinh vào lớp 10 PTDTNT THPT, 

năm học 2022-2023: 

1.1. Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và 

định cư từ 03 năm trở lên (tính đến tháng 9 năm 2022) ở vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành. 
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1.2. Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng 

quy định tại Khoản 1.1, được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán 

bộ cho các dân tộc thì cũng thuộc diện tuyển sinh vào trường PT DTNT. 

1.3. Trường THPT DTNT tỉnh và Trường PT DTNT THPT số 2 được phép 

tuyển sinh không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu được tuyển mới hằng năm là con em 

người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến 

tháng 9 năm 2022) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

2. Địa bàn tuyển sinh 

Thực hiện theo Quyết định số 946/QĐ-UBND, ngày 13/4/2022 của UBND 

tỉnh Nghệ An: Cho phép hai trường THPT DTNT tỉnh và Trường PT DTNT THPT 

số 2 được tuyển học sinh đã tốt nghiệp THCS ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, 

Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, 

Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu. 

3. Hồ sơ dự tuyển 

Thực hiện Công văn số 708/SGD&ĐT-KTKĐCLGD ngày 15/4/2022 của Sở 

GD&ĐT về việc Hướng dẫn thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. 

Các trường PT DTNT THPT tỉnh phải kiểm tra đúng đối tượng, đủ điều kiện 

dự thi của thí sinh trước khi học sinh tham gia thi tuyển. 

4. Nguyên tắc xét tuyển 

- Bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan. 

- Tuyển thẳng học sinh các dân tộc: 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; học sinh 

thuộc vùng tuyển sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.  

- Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường PT DTNT THPT là những học sinh 

thuộc đối tượng tuyển sinh, đảm bảo các điều kiện và hồ sơ theo quy định. 

5. Cách xét tuyển 

Tuyển thẳng học sinh theo quy định, không tính vào chỉ tiêu tuyển sinh học 

sinh các dân tộc rất ít người.  

Căn cứ vào Quyết định phê duyệt số lượng học sinh được phép tuyển sinh vào lớp 

10 các trường Phổ thông DTNT THPT theo huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm học 

2022 - 2023 của Giám đốc Sở GDĐT các trường xét tuyển sinh như sau: 

- Trường THPT DTNT tỉnh: Tuyển sinh đối với học sinh dự thi vào trường, trong 

đó tuyển 40% chỉ tiêu được giao là học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn huyện; 

60% chỉ tiêu được giao còn lại xét tuyển theo từng đối tượng. 

- Trường PT DTNT THPT số 2: Tuyển sinh đối với học sinh dự thi vào trường, 

trong đó tuyển 30% chỉ tiêu được giao là học sinh dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp THCS 

trên địa bàn toàn huyện; 70% chỉ tiêu được giao còn lại xét tuyển theo từng đối tượng. 

- Học sinh trúng tuyển được xét theo từng đối tượng và lấy tổng điểm xét 

tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có) từ em cao nhất cho đến 

hết chỉ tiêu tuyển sinh.  

Trường hợp nhiều học sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau thì Hội đồng 

tuyển sinh căn cứ vào thứ tự các tiêu chí sau đây để xác định học sinh trúng tuyển: 
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+ Con liệt sĩ, con thương binh. 

+ Xếp loại học lực, hạnh kiểm năm cuối cấp. 

+  Học sinh có hộ khẩu thuộc thôn đặc biệt khó khăn và xã biên giới. 

+ Học sinh thuộc diện hộ nghèo; học sinh thuộc các dân tộc: Khơ Mú, Hơ 

Mông, Đan Lai. 

+ Học sinh giỏi cấp tỉnh. 

- Sau khi duyệt tuyển sinh, những huyện có số lượng học sinh đã nhập học hết theo 

số học sinh dự tuyển mà chưa đủ chỉ tiêu đã phân bổ thì Hội đồng tuyển sinh của trường 

làm văn bản đề nghị chuyển chỉ tiêu sang huyện khác, trình Sở GD&ĐT xem xét. 

IV. Quy định duyệt kết quả tuyển sinh tại Sở 

1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh 

Mỗi trường THPT thành lập một Hội đồng tuyển sinh do Giám đốc Sở 

GD&ĐT ra quyết định. Thành phần: 

 Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng;  

           Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trưởng; 

           Uỷ viên, thư ký: Đại diện Hội đồng trường, Công đoàn, Thanh tra nhân dân, 

Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên.    

  Thành viên Hội đồng tuyển sinh phải là những cán bộ quản lý và giáo viên có 

kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức tốt và có tinh thần trách nhiệm cao. 

   Giám đốc Sở giao Hiệu trưởng các trường THPT chọn cử các thành viên tham 

gia Hội đồng tuyển sinh đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu công tác tuyển sinh 

của nhà trường, gửi danh sách (theo mẫu 04 gửi kèm) về Sở qua Phòng Giáo dục 

Trung học trước ngày 21/5/2022. 

Hội đồng tuyển sinh căn cứ kết quả học tập của học sinh ở cấp THCS hoặc kết 

quả thi tuyển sinh vào lớp 10 để xác định và lập danh sách học sinh trúng tuyển, 

trình Sở phê duyệt. 

2. Hồ sơ duyệt tuyển sinh 

- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh; 

 - Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh có đầy đủ chữ ký của các thành viên; 

 - Biên bản duyệt tuyển sinh tại Sở; 

 - Danh sách thí sinh tuyển thẳng, danh sách trúng tuyển; 

 - Hồ sơ của các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thấp nhất. Hồ sơ lập thành 

02 bộ, 01 bộ lưu ở Sở (Phòng GDTrH), 01 bộ lưu ở trường.  

3. Thành phần duyệt tuyển sinh của các trường tại Sở: Chủ tịch và thư kí Hội 

đồng tuyển sinh. 

V. Thời gian duyệt tuyển sinh 

- Từ ngày 30/5/2022-31/5/2022: Duyệt tuyển thẳng (tại Phòng Giáo dục 

Trung học, Sở GDĐT).  

- Từ ngày 01/7/2022 - 31/7/2022: Duyệt kết quả tuyển sinh (lịch cụ thể, Sở sẽ 

thông báo sau). 

VI. Công bố kết quả, tổ chức nhập học và duyệt bổ sung 
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Các trường công bố công khai danh sách trúng tuyển tới học sinh dự thi chậm 

nhất 01 ngày sau khi đã được Sở phê duyệt (riêng Trường THPT Chuyên Phan Bội 

Châu, trường THPT DTNT tỉnh và trường PTDTNT THPT số 2 gửi giấy báo đến từng 

học sinh trúng tuyển), kèm theo kế hoạch nhập học của trường.  

Hội đồng tuyển sinh các trường không được thu bất kỳ một khoản tiền nào 

ngoài lệ phí thi, xét tuyển được quy định.  

Các trường tạo điều kiện để học sinh nhập học đầy đủ, kịp thời, không được thu 

tiền và không tổ chức thi để xếp lớp cho học sinh lớp 10.  

Sau khi nhập học nếu thiếu học sinh so với chỉ tiêu được giao, Hội đồng tuyển 

sinh xét tuyển và trình Sở duyệt bổ sung theo lịch thông báo. 

B. Tuyển sinh vào lớp 6  

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quy chế 

tuyển sinh và tình hình thực tế địa phương xây dựng Kế hoạch tuyển sinh trình Chủ tịch 

UBND huyện, thành phố, thị xã phê duyệt. Kế hoạch tuyển sinh cần làm rõ các nội 

dung sau: 

1. Bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trên địa bàn. 

2. Bảo đảm quy mô trường, lớp, học sinh theo kế hoạch phát triển đã được Sở 

GD&ĐT phê duyệt. 

3. Bảo đảm tuyển học sinh khuyết tật có nhu cầu vào học tại các trường THCS trên 

địa bàn.  

4. Phương thức tuyển sinh 

- Đối với các trường THCS có số lượng học sinh dự tuyển không vượt quá chỉ tiêu 

tuyển sinh thì thực hiện theo theo phương thức xét tuyển, nhận bàn giao học sinh đã 

hoàn thành chương trình Tiểu học vào học lớp 6 THCS. 

- Đối với các trường THCS có số lượng học sinh dự tuyển lớn hơn chỉ tiêu tuyển 

sinh thì thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét 

tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Việc kiểm tra đánh giá năng lực không 

được vượt quá chương trình quy định của Bộ, không gây áp lực cho học sinh, đảm bảo 

đánh giá khả năng vận dụng kiến thức học sinh có được trong quá trình học tập để giải 

quyết những vấn đề cụ thể.  

Số học sinh được tuyển bằng số học sinh thuộc diện phổ cập GDTHCS trên địa 

bàn cộng với số học sinh lấy theo kết quả xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu 

tuyển sinh của nhà trường (tính cả kết quả kiểm tra đánh giá năng lực (nếu có)).  

5. Thời gian hoàn thành việc tuyển sinh lớp 6 THCS: trước ngày 15/8/2022. 

C. Xét tuyển vào lớp 10 THPT và lớp 6 THCS theo kết quả chứng chỉ năng 

lực tiếng Anh quốc tế 

 I. Đối với lớp 10 THPT 

 Căn cứ vào điều kiện của đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, nguyện vọng của 

học sinh, các trường THPT có thể xét tuyển thẳng các học sinh có chứng chỉ tiếng Anh 

quốc tế vào học lớp 10 năm học 2022-2023. 

1. Điều kiện, thời gian, địa điểm nạp hồ sơ đăng ký xét tuyển 
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 a) Điều kiện: 

- Đã tốt nghiệp THCS; 

- Đạt học lực Khá trở lên, xếp loại hạnh kiểm Tốt năm lớp 9; 

- Đã tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. 

- Quy định điểm đối với chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế: 

+ Đối với thí sinh đăng ký vào trường THPT chuyên Phan Bội Châu (lớp 

chuyên Anh 3, Anh 4):  yêu cầu phải có chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật 

(IELTS Academic) từ 6.0 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế khác được quy đổi 

tương đương chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 6.0 trở lên 

như TOEIC bốn kỹ năng (đạt từ 685 điểm), TOEFL ITP (đạt từ 530 điểm), TOEFL 

iBT (đạt từ 62 điểm), TOEFL Junior (đạt từ 860 điểm)… 

+ Các trường THPT khác tùy vào chất lượng của học sinh trên địa bàn tuyển 

sinh quyết định mức điểm của chứng chỉ năng lực tiếng Anh đối với thí sinh đăng ký 

xét tuyển. Tuy nhiên, tối thiểu các thí sinh đăng ký xét tuyển phải có chứng chỉ tiếng 

Anh IELTS học thuật (IELTS Academic) từ 4.0 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế 

khác được quy đổi tương đương chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS 

Academic) từ 4.0 trở lên như TOEIC bốn kỹ năng (đạt  từ 450 điểm), TOEFL ITP 

(đạt từ 450 điểm), TOEFL iBT (đạt từ 31 điểm), TOEFL Junior (đạt từ 745 điểm)….  

(Có Bảng tham chiếu quy đổi điểm giữa một số Chứng chỉ năng lực tiếng Anh 

quốc tế kèm theo Công văn) 

Lưu ý:  

- Các chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế phải còn thời hạn sử dụng tính 

đến ngày nạp hồ sơ xét tuyển.  

- Quy định thời hạn sử dụng không quá 2 năm đối với các chứng chỉ năng lực 

tiếng Anh quốc tế không ghi thời hạn sử dụng. 

b) Đăng ký và nạp hồ sơ:  

+ Hồ sơ gồm: (1) Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng 

nhận tốt nghiệp THCS tạm thời; (2) Bản sao công chứng học bạ THCS; (3) Bản sao 

công chứng chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế. 

c) Thời gian nạp hồ sơ: Trước ngày 30/6/2022. 

Các trường THPT nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và lập danh sách 

học sinh đăng ký hồ sơ theo hạn đã quy định trên. 

2. Nguyên tắc và cách xét tuyển  

- Bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan. 

- Căn cứ để xét tuyển là kết quả thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và  

điểm chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế.  

+ Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 

THPT năm học 2022-2023 và đã trúng tuyển vào 01 trường THPT công lập trên địa 

bàn tỉnh. 

+ Lấy theo điểm chứng chỉ tiếng Anh IELTS học thuật (IELTS 

Academic) hoặc điểm các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác được quy đổi tương 
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đương từ cao đến thấp như TOEIC bốn kỹ năng, TOEFL ITP, TOEFL iBT, TOEFL 

Junior... (Theo Bảng tham chiếu quy đổi điểm giữa một số Chứng chỉ năng lực tiếng 

Anh quốc tế kèm theo Công văn)  

Trong trường hợp đến chỉ tiêu cuối có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì xét thêm 

các tiêu chí sau theo thứ tự ưu tiên: tổng điểm thi 03 môn thi Toán, Ngữ văn, tiếng Anh 

trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023; điểm thi môn tiếng Anh 

trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023; điểm trung bình môn 

tiếng Anh năm học lớp 9; kết quả tham gia các cuộc thi về môn tiếng Anh do Bộ GDĐT 

và Sở GDĐT tổ chức năm học 2022-2023.  

3. Cách lập danh sách trúng tuyển  

- Hội đồng tuyển sinh sau khi xác định học sinh trúng tuyển, lập danh sách 

học sinh trúng tuyển, trình Sở phê duyệt. 

- Trước khi trình duyệt Sở phê duyệt, Hội đồng tuyển sinh rà soát các thông 

tin và in danh sách trúng tuyển. 

- Danh sách học sinh trúng tuyển phải có đầy đủ các thông tin theo quy định, 

chữ ký của Thư ký và Phó chủ tịch  Hội đồng tuyển sinh ở các trang, Chủ tịch Hội 

đồng tuyển sinh ký, đóng dấu vào cuối danh sách.  

4. Hồ sơ và thời gian duyệt tuyển sinh 

- Hồ sơ duyệt tuyển sinh:  

+ Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh; 

 + Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh có đầy đủ chữ ký của các thành viên; 

 + Biên bản duyệt tuyển sinh tại Sở; 

 + Danh sách thí sinh trúng tuyển (theo mẫu 05 gửi kèm); 

+ Bản sao có công chứng chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế của các thí sinh 

tham gia xét tuyển. 

 + Hồ sơ của các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thấp nhất. Hồ sơ lập thành 

02 bộ, 01 bộ lưu ở Sở (Phòng GDTrH), 01 bộ lưu ở trường.  

- Thời gian: Từ ngày 10/7/2022 (lịch cụ thể, Sở sẽ thông báo sau). 

5. Tổ chức thực hiện 

- Trường THPT tuyên truyền chủ trương, nắm bắt nhu cầu học sinh có nguyện 

vọng, có điều kiện đảm bảo yêu cầu tối thiểu tại các mục I.1, I.2 thuộc mục C nêu trên 

để quyết định phương án xét tuyển thẳng/không xét tuyển thẳng 01 lớp 10 theo chứng 

chỉ tiếng Anh quốc tế trong số lớp đã được giao cho năm học 2022-2023. 

- Trong trường hợp nhà trường quyết định chủ trương xét tuyển thẳng 01 lớp 

tiếng Anh theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, thông báo bằng văn bản công khai để 

phụ huynh, học sinh biết đồng thời báo cáo về Sở GDĐT trước ngày 10/6/2022 (bản 

mềm qua Email gdtrh@nghean.edu.vn), thông báo yêu cầu rõ các thông tin: 

+ Chủ trương xét tuyển thẳng vào lớp 10 đối với học sinh có chứng chỉ năng lực 

tiếng Anh quốc tế với sĩ số không quá 35 học sinh/lớp (02 lớp chuyên Anh 3, Anh 4 đối 

với Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu) và sĩ số không quá 42 học sinh/lớp (01 lớp, 

đối với các trường còn lại, nếu có). 

mailto:gdtrh@nghean.edu.vn
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+ Điều kiện đăng kí xét tuyển; hồ sơ đăng kí xét tuyển; cách thức xét tuyển. 

+ Các mốc thời gian thực hiện trong tuyển sinh.  

 II. Đối với lớp 6 THCS 

Các phòng GD&ĐT tham mưu UBND các huyện/thị xã/thành phố ban hành kế 

hoạch, quy định, hướng dẫn các trường THCS trọng điểm chất lượng cao và các trường 

THCS tuyển sinh trên địa bàn toàn huyện/thành phố/thị xã thực hiện xét tuyển học sinh 

có chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế vào học lớp 6 năm học 2022-2023. Các đơn vị 

sử dụng bảng tham chiếu quy đổi điểm giữa một số Chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc 

tế kèm theo Công văn để thực hiện trong quá trình xét tuyển. 

D. Xét tuyển vào lớp 10 THPT Huỳnh Thúc Kháng và lớp 6 THCS đối với 

các lớp thực hiện chương trình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế 

 I. Đối với lớp 10 THPT THPT Huỳnh Thúc Kháng 

1. Xây dựng phương án tuyển sinh 

Dựa vào chỉ tiêu được phê duyệt, nhà trường xây dựng phương án tuyển sinh vào 

lớp 10 thực hiện chương trình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế và trình Sở 

phê duyệt. Phương án tuyển sinh đảm bảo rõ các yêu cầu: 

- Đối tượng tuyển sinh và điều kiện đăng kí xét tuyển; 

- Hồ sơ đăng kí xét tuyển, thời gian, địa điểm nạp hồ sơ đăng ký xét tuyển. 

- Nguyên tắc và cách xét tuyển.  

2. Lập danh sách trúng tuyển  

- Hội đồng tuyển sinh sau khi xác định học sinh trúng tuyển, lập danh sách 

học sinh trúng tuyển, trình Sở phê duyệt. 

- Trước khi trình duyệt Sở phê duyệt, Hội đồng tuyển sinh rà soát các thông 

tin và in danh sách trúng tuyển. 

- Danh sách học sinh trúng tuyển phải có đầy đủ các thông tin theo quy định, 

chữ ký của Thư ký và Phó chủ tịch  Hội đồng tuyển sinh ở các trang, Chủ tịch Hội 

đồng tuyển sinh ký, đóng dấu vào cuối danh sách.  

3. Hồ sơ và thời gian duyệt tuyển sinh 

- Hồ sơ duyệt tuyển sinh:  

+ Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh; 

 + Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh có đầy đủ chữ ký của các thành viên; 

 + Biên bản duyệt tuyển sinh tại Sở; 

 + Danh sách thí sinh trúng tuyển; 

+ Các hồ sơ theo phương án xét tuyển được phê duyệt. 

            Hồ sơ lập thành 02 bộ, 01 bộ lưu ở Sở (Phòng GDTrH), 01 bộ lưu ở trường.  

- Thời gian: Từ ngày 10/7/2022 (lịch cụ thể, Sở sẽ thông báo sau). 

 II. Đối với lớp 6 THCS 

Phòng GD&ĐT thành phố Vinh,  huyện Nghi Lộc tham mưu UBND thành phố 

Vinh, huyện Nghi Lộc ban hành kế hoạch, quy định, hướng dẫn các trường THCS thực 
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hiện thí điểm trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế xây dựng phương án tuyển 

sinh đối với các lớp 6 thực hiện chương trình trường tiên tiến. 

Nhận được Công văn này yêu cầu Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường 

THPT triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định và thông báo cho phụ huynh, học 

sinh biết. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị trao 

đổi với Phòng Giáo dục Trung học để được giải đáp. 

    Nơi nhận:                                                                            KT.GIÁM ĐỐC 

    - Như trên (thực hiện);                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC   
    - Giám đốc (báo cáo); 

    - Các Phó Giám đốc (chỉ đạo);                                                 

    - Lưu VT, GDTrH.                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                      Võ Văn Mai                  
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