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Số: 344 /KH-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày11 tháng12 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2022 - 2023
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Căn cứ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phụ lục kèm theo), Uỷ
ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm
học 2022 - 2023 như sau:
I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN
1. Phương thức tuyển sinh
a) Vòng 1: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sơ tuyển đối với những học
sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển.
b) Vòng 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi tuyển những học sinh đã
qua sơ tuyển ở vòng 1
- Các m n thi tuyển: Toán Ngữ văn Tiếng nh và 1 ho c 2 m n chuyên.
- Căn cứ vào kết quả thi học sinh sẽ được xét vào lớp 10 chuyên lớp
kh ng chuyên của trường chuyên (nếu học sinh có nguyện vọng) nếu kh ng đỗ,
học sinh sẽ được tiếp tục xét vào lớp 10 theo quy định tuyển sinh lớp 10.
2. Ngày thi: Từ ngày 15 đến ngày 17/6/2022.
3. Môn thi
- Học sinh sẽ thi 3 m n cơ sở còn gọi là m n kh ng chuyên (gồm: Toán,
Ngữ văn, Tiếng Anh) và 1 m n chuyên ho c 2 m n chuyên.
- Học sinh có thể dự thi 1 hoặc 2 môn chuyên (nếu học sinh có nguyện
vọng) như các năm học qua; m n chuyên được chia thành 3 nhóm m n để tổ
chức thi học sinh chọn 2 m n chuyên theo 3 nhóm để thi theo từng uổi thi
khác nhau cụ thể:
+ Toán Tin Ngữ văn.
+ Vật lí Lịch sử Sinh học.
+ Hóa học Địa lí Tiếng nh.
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4. Hình thức: Đề thi ằng hình thức tự luận riêng m n Tiếng nh kết
hợp hình thức tự luận với trắc nghiệm Tiếng nh chuyên - có phần nghe hiểu.
M n chuyên Tin học sẽ thi m n Tin học lập trình trên máy t nh.
5. Thời gian làm bài thi
- Thời gian làm ài thi m n kh ng chuyên: Toán Ngữ văn là 120 ph t
Tiếng nh là 60 ph t;
- Thời gian làm ài thi m n chuyên: M n Hóa học và m n Tiếng nh là
120 phút, các môn: Toán Tin học Vật lí Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí
là 150 phút.
6. Chỉ tiêu tuyển sinh
a) Lớp chuyên
- Trường Trung học phổ th ng chuyên Nguyễn Quang Diêu và Trường
Trung học phổ th ng chuyên Nguyễn Đình Chiểu: Tuyển vào lớp 10 các lớp
chuyên Toán Vật lí Hoá học Sinh học Tin học Ngữ văn Lịch sử Địa lí và
Tiếng nh.
- Mỗi m n chuyên tuyển 1 lớp/trường chuyên; mỗi lớp chuyên tuyển kh ng
quá 35 học sinh/lớp. Riêng đối với Trường chuyên Nguyễn Quang Diêu m n
Toán và m n Tiếng nh tuyển sinh kh ng quá 02 lớp chuyên.
- Đối với các môn chuyên có số lượng đăng ký dự thi t kh ng đủ số
lượng để tuyển sinh căn cứ vào tình hình thực tế Sở Giáo dục và Đào tạo
nghiên cứu tham mưu Uỷ an nhân dân Tỉnh tuyển các lớp chuyên theo lĩnh
vực ho c điều chỉnh số lớp chuyên các m n phù hợp với nguyện vọng đăng ký
của th sinh điều kiện giảng dạy chất lượng giáo dục của các trường chuyên.
b) Lớp không chuyên: Mỗi trường chuyên sẽ tuyển không quá 2 lớp
không chuyên mỗi lớp không quá 40 học sinh/lớp và ảo đảm số học sinh các
lớp kh ng chuyên kh ng quá 20% tổng số học sinh của trường.
7. Địa bàn tuyển sinh: Học sinh thường tr ho c tạm tr trong Tỉnh được
đăng ký dự thi 1 trong 2 trường chuyên của Tỉnh.
8. Tổ chức coi thi, chấm thi: Tổ chức các hội đồng coi thi tại 2 (hai)
trường chuyên của Tỉnh; tổ chức chấm thi tại 1 (một) hội đồng chấm thi do Sở
Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
9. Nguyên t c và đi u i n

t tuyển, c ch

a) Nguyên tắc và điều kiện xét tuyển

t tuyển

3

- Chỉ xét tuyển đối với th sinh đủ điều kiện dự tuyển dự thi đủ các ài
thi kh ng vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các ài thi đều đạt điểm
lớn hơn 2.
- Đối với học sinh thi 2 m n chuyên qua kết quả thi sẽ xét m n mà học
sinh đã chọn m n chuyên 1 nếu học sinh hỏng m n chuyên 1 sẽ tiếp tục xét
m n chuyên 2 mà học sinh đã tham dự thi.
- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên: Là tổng số điểm các ài thi môn không
chuyên điểm ài thi m n chuyên tương ứng với lớp chuyên (điểm bài thi môn
không chuyên tính hệ số 1; điểm bài thi môn chuyên tính hệ số 2).
- Điểm xét tuyển vào lớp kh ng chuyên: Là tổng số điểm các ài thi m n
không chuyên và môn chuyên (điểm các bài thi đều tính hệ số 1). Trường hợp
thi 2 m n chuyên thì m n chuyên lấy điểm thi để xét tuyển là môn chuyên có
điểm cao nhất.
b) Cách xét tuyển
- Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên xét từ
cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng m n chuyên. Trường
hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều th sinh có điểm xét tuyển ằng nhau thì
tiếp tục xét chọn th sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi m n chuyên đăng
ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung ình m n chuyên
đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung ình các m n học cuối
năm học lớp 9 cao hơn.
- Xét tuyển vào lớp kh ng chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp kh ng
chuyên xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên.
Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều th sinh có điểm xét tuyển ằng
nhau thì tiếp tục xét chọn th sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi m n
chuyên tham gia t nh điểm xét tuyển vào lớp kh ng chuyên cao hơn; có điểm
sơ tuyển cao hơn; có điểm trung ình các m n học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
II. TUYỂN SINH LỚP 10
a) Phương thức tuyển sinh
- Tuyển sinh vào lớp 10 ằng phương thức xét cho tất cả các trường Trung
học phổ th ng, Trung học cơ sở - Trung học phổ th ng trong tỉnh; Trung tâm
Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.
- Xét tuyển dựa vào kết quả rèn luyện học tập 4 năm học ậc Trung học
cơ sở của học sinh đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10.
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b) Thời gian xét tuyển: Học sinh đăng ký xét tuyển dự kiến từ ngày
01/6/2022, thông báo kết quả tr ng tuyển sau khi có kết quả tr ng tuyển vào lớp
10 chuyên.
c) Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển 70% số học sinh tốt nghiệp Trung học cơ
sở trong Tỉnh vào học lớp 10 các trường Trung học phổ th ng. Đối với những
học sinh kh ng tr ng tuyển vào lớp 10 sẽ tham gia học nghề ho c học chương
trình Giáo dục thường xuyên tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, tại
trường Trung học phổ th ng có tổ chức dạy học theo chương trình Giáo dục
thường xuyên.
d) Địa bàn tuyển sinh: Là huyện thành phố nơi học sinh học lớp 9 ho c
là nơi thường tr của học sinh thuộc huyện thành phố; riêng đối với học sinh
sống ở vùng giáp ranh giữa các huyện thành phố học sinh được lựa chọn 01
trường Trung học phổ th ng của huyện thành phố giáp ranh để đăng ký tuyển
sinh.
đ) Cách ch n và xét nguyện v ng: Học sinh được chọn hai nguyện vọng
để đăng ký xét tuyển vào một trong các trường Trung học phổ th ng trong cùng
địa àn huyện thành phố đã đăng ký tuyển sinh; đối với học sinh sống ở vùng
giáp ranh giữa các huyện thành phố được chọn hai nguyện vọng tại hai trường
Trung học phổ th ng ở vùng giáp ranh để đăng ký xét tuyển. Hội đồng xét tuyển
sẽ xét nguyện vọng 1 trước nguyện vọng 2 chỉ thực hiện khi kết quả thi kh ng
đủ điểm để xét nguyện vọng 1.
* Lưu ý: Cùng một trường, điểm chuẩn để xét nguyện vọng 2 cao hơn
điểm chuẩn xét nguyện vọng 1 là 2,0 điểm.
III. KINH PHÍ
Kinh phí tổ chức tuyển sinh vào lớp 10, lớp 10 chuyên được chi từ nguồn
kinh phí sự nghiệp tại Sở Giáo dục và Đào tạo được ngân sách giao hằng năm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Căn cứ vào Kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện.
- Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19, trình Uỷ ban nhân dân
Tỉnh phê duyệt phương án tổ chức tuyển sinh lớp 10 chuyên phù hợp trước khi
tổ chức kỳ thi. Trong quá trình tổ chức kỳ thi, tổ chức ra đề thi in sao đề thi bảo
đảm an toàn, bảo mật đ ng tiến độ; bố trí các Hội đồng coi thi tuyển sinh lớp 10
chuyên bảo đảm thuận lợi cho thí sinh dự thi; chỉ đạo các trường Trung học phổ
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thông được bố trí Hội đồng coi thi, chấm thi chỉnh trang cơ sở vật chất, phòng
thi và các đồ dùng cần thiết, trang thiết bị phục vụ kỳ thi. Thành lập đoàn thanh
tra, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo phục vụ cho kỳ thi.
- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục
và Đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2022 -2023;
tổ chức phổ biến rộng rãi đến cán bộ, giáo viên và học sinh đ c biệt là học sinh
lớp 9, cha mẹ học sinh trên địa bàn về kế hoạch tuyển sinh lớp 10, lớp 10
chuyên và những hướng dẫn liên quan đến công tác tuyển sinh.
- Phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan bảo đảm điều kiện
thuận lợi về giao th ng đi lại, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật
tự, bảo đảm cung cấp điện 24/24 tại các Hội đồng thi.
2. Uỷ ban nhân dân huy n, thành phố
- Xây dựng Kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở,
ngành có liên quan tổ chức kỳ thi lớp 10 chuyên trên địa bàn; bảo đảm an ninh,
trật tự, an toàn thực phẩm trong thời gian tổ chức thi.
- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện kế hoạch tuyển sinh lớp
10, lớp 10 chuyên năm học 2022 - 2023; bảo đảm các điều kiện tuyển sinh, tạo
thuận lợi cho học sinh đi học; yêu cầu các trường trung học cơ sở triển khai rộng
rãi đến học sinh, cha mẹ học sinh về kế hoạch tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên
năm học 2022 - 2023 và các hướng dẫn có liên quan.
3. Công an Tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân
huyện, thành phố bảo đảm về an ninh, trật tự và an toàn tại các Hội đồng thi lớp
10 chuyên trong thời gian tổ chức thi.
4. Sở Y tế: Tổ chức kiểm tra các nhà hàng quán ăn ở các địa phương nơi
đ t các Hội đồng coi thi lớp 10 chuyên chấm thi bảo đảm an toàn vệ sinh thực
phẩm; chỉ đạo các bệnh viện xác định tình trạng sức khỏe thí sinh khi bị bệnh
ho c thương t ch xảy ra (căn cứ để các ội đồng coi thi đề nghị Sở Giáo dục và
Đào tạo xem xét, giải quyết).
5. Đ nghị Công ty Đi n lực Tỉnh: Có kế hoạch bảo đảm nguồn điện liên
tục 24/24 tại các nơi đ t Hội đồng ra đề thi in sao đề thi, các Hội đồng coi thi,
Hội đồng chấm thi trong kỳ thi tuyển lớp 10 chuyên.
6. Đài Ph t thanh - Truy n hình Đồng Tháp, Cổng Thông tin đi n tử
Tỉnh và đ nghị B o Đồng Tháp: Tăng cường phổ biến, tuyên truyền rộng rãi
trên phương tiện th ng tin đại chúng về tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm
học 2022 - 2023.
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Yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ đã được
phân công. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc
phản ánh kịp thời đến Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, trình Uỷ ban nhân
dân Tỉnh xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- CT và, các PCT/UBND Tỉnh;
- Như Mục IV;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT THVX.Thg.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Tấn Bửu

Phụ lục
CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Kế hoạch số: 344 /K -UBND ngày 11 tháng12 năm 2021
của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

- Căn cứ Văn ản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03 tháng 5 năm 2019 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về hợp nhất các Th ng tư: Số 11/2014/TT-BGDĐT
ngày 18/4/2014 về việc an hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển
sinh trung học phổ th ng; số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 về
việc bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở
và trung học phổ th ng an hành kèm theo Th ng tư số 11/2014/TT-BGDĐT
ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28
tháng 02 năm 2018 về việc sửa đổi khoản 1 Điều 2 khoản 2 Điều 4 điểm d
khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và
tuyển sinh trung học phổ th ng an hành kèm theo Th ng tư 11/2014/TTBGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc an
hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ th ng;
- Căn cứ vào Th ng tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm
2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc an hành Quy chế tổ chức
và hoạt động của trường trung học phổ th ng chuyên;
- Căn cứ vào Th ng tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm
2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi ổ sung Điều 23 và
Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ th ng chuyên
an hành kèm theo Th ng tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ vào Th ng tư số 07/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 03 năm
2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc an hành Quy chế tổ chức
và hoạt động của trường phổ th ng năng khiếu thể dục thể thao.

