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KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 

 

 
Căn cứ Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2021 của UBND 

thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học 

phổ thông (THPT) năm học 2021-2022; 

Thực hiện Công văn số 842/SGDĐT-GDTrH ngày 06 tháng 4 năm 2021 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 

10 THPT năm học 2021-2022, 

Trư ng THPT chuyên    Tự Trọng xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 

10 năm học 2021-2022 như sau: 

I. CÁC LỚP TUYỂN SINH 

1. Lớp chuyên  

Tuyển sinh 10 lớp chuyên g m: Toán  V t l   Hoá học  Sinh học  Tin học  

Ng  văn   ịch s   Địa l , tiếng  nh và tiếng Pháp. 

Chỉ tiêu dự kiến: Tối đa 35 học sinh/lớp chuyên. 

2. Lớp song ngữ tiếng Pháp 

Xét tuyển từ học sinh trong các lớp Chương trình dạy tăng cư ng tiếng Pháp 

và bằng tiếng Pháp ở các trư ng Trung học cơ sở (THCS) sau khi có kết quả thi tốt 

nghiệp THCS chương trình tiếng Pháp (theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Cần Thơ). 

Chỉ tiêu dự kiến: Tối đa 35 học sinh/lớp. 

II. Đ I TƯ NG V  ĐI U KIỆN  Ự TUYỂN 

1. Đ i t  ng 

T t cả thí sinh tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021 có hộ khẩu trong và 

ngoài thành phố Cần Thơ, đáp ứng đủ các điều kiện dự tuyển theo quy định  được 

đăng k  thi tuyển vào một trong các lớp chuyên: Toán  V t l   Hoá học  Sinh học  

Tin học  Ng  văn   ịch s   Địa l , tiếng  nh và tiếng Pháp. 

 . Đi u  i n dự tuyển 

a) Đối với th  sinh tốt nghiệp THCS tại các trư ng trong thành phố Cần Thơ 
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Xếp loại tốt nghiệp THCS: từ Khá trở lên. 

b) Đối với th  sinh tốt nghiệp THCS tại các trư ng ngoài thành phố Cần Thơ 

- Xếp loại tốt nghiệp THCS: Giỏi.  

- Môn đăng ký thi chuyên có điểm trung bình cuối năm học lớp 9 từ 8,0 trở lên. 

III. H  S   Ự TUYỂN 

- Đối với thí sinh tốt nghiệp THCS tại các trư ng trong thành phố Cần Thơ: 

Thí sinh đăng k  trực tuyến trên phần mềm tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

in thông tin đã đăng k  trực tuyến và k  tên xác nh n g i cho trư ng THCS nơi thí 

sinh đang học kèm theo 01 ảnh 3x4, bản photocopy (không cần chứng thực) các 

gi y xác nh n chế độ ưu tiên  khuyến kh ch do cơ quan có thẩm quyền c p (nếu 

có).  

- Đối với thí sinh tốt nghiệp THCS tại các trư ng ngoài thành phố Cần Thơ: 

nh n  điền phiếu đăng k  và nộp tại Trư ng THPT chuyên    Tự Trọng cùng với 

01 ảnh 3x4  bản photocopy (không cần chứng thực) các gi y xác nh n chế độ ưu 

tiên  khuyến kh ch do cơ quan có thẩm quyền c p (nếu có). 

IV. THỜI GIAN NỘP H  S  V  TỔ CHỨC S  TUYỂN (VÒNG 1) 

1. Th i gi n và đị  điểm nộp h  s  

 ) Th i gi n 

- Từ ngày 25/5/2021 đến ngày 26/5/2021. 

- Buổi sáng từ 7 gi  00 đến 11 gi  00  buổi chiều từ 13 gi  30 đến 17 gi  00. 

b) Đị  điểm 

Văn phòng Trư ng THPT chuyên    Tự Trọng  phư ng Hưng Thạnh  qu n 

Cái Răng  thành phố Cần Thơ. 

 . Tổ chức s  tuyển 

Học sinh đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định về h  sơ dự tuyển đều được 

tổ chức sơ tuyển. 

 ) Th i gi n s  tuyển 

Ngày 26/5/2021. 

b) Tiêu chí tính điểm 

- Kết quả xếp loại hạnh kiểm  học lực 04 năm học c p THCS: Mỗi năm xếp 

loại hạnh kiểm tốt được 2 0 điểm  hạnh kiểm khá được 1 0 điểm, học lực giỏi được 

2 0 điểm  học lực khá được 1 0 điểm. 

- Kết quả tốt nghiệp THCS: Tốt nghiệp loại giỏi được 3 0 điểm  loại khá 

được 2 0 điểm. 
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- Kết quả tham gia các hoạt động xã hội  thi tài năng trong phạm vi tổ chức 

của địa phương  toàn quốc  khu vực và quốc tế  điểm cho mỗi giải được t nh như 

sau: giải nh t được 5 0 điểm  giải nhì được 4 0 điểm  giải ba được 3 0 điểm  giải 

khuyến kh ch được 2 0 điểm  gi y chứng nh n tham gia được 1 0 điểm. 

Chọn vào thi tuyển (vòng 2) nh ng học sinh đạt điểm sơ tuyển từ 10 0 điểm 

trở lên. 

V. TỔ CHỨC THI TUYỂN (VÒNG  ) 

1. Môn thi 

- Th  sinh dự thi 4 môn: Toán  Ng  văn  Ngoại ng  (cùng đề và cùng th i 

gian với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trư ng THPT công l p trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ) và 01 môn chuyên. Trư ng hợp môn chuyên là Ng  văn  Toán hoặc 

Ngoại ng  thì thi 02 bài: 01 bài thi môn không chuyên và 01 bài thi môn chuyên 

với mức độ yêu cầu cao hơn bài thi môn không chuyên. Riêng đối với th  sinh dự 

thi vào lớp 10 chuyên Tin học, thí sinh có thể chọn thi môn chuyên là Tin học 

hoặc Toán. 

- Nội dung thi các môn Toán  Ng  văn và Ngoại ng  (Không chuyên): 

Trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  chủ yếu 

là chương trình lớp 9. Riêng bài thi tiếng  nh  t t cả các th  sinh thi theo một đề 

chung  nội dung là phần chung của Chương trình tiếng  nh hệ 7 năm và Chương 

trình tiếng  nh hệ 10 năm. 

- Hình thức thi môn chuyên: theo hình thức tự lu n. Riêng bài thi Ngoại ng  

được áp dụng các hình thức phù hợp để đánh giá các kỹ năng: nghe  đọc  viết. Đối 

với bài thi Tin học  th  sinh thi l p trình trên máy t nh. 

- Thang điểm thi và hệ số điểm bài thi: bài thi được ch m theo thang điểm 

10. Điểm các bài thi môn không chuyên t nh hệ số 1; điểm bài thi môn chuyên 

t nh hệ số 2  điểm toàn bài được làm tròn đến 02 (hai) ch  số th p phân. 

 . Lịch thi 

Th  sinh dự thi trong 03 ngày 05, 06 và 07/6/2021  cụ thể như sau: 

Ngày thi Buổi Bài thi Th i gian làm bài 

05/6/2021 
Sáng Toán 120 phút 

Chiều Ngoại ng  60 phút 

06/6/2021 Sáng Ng  văn 120 phút 

07/6/2021 Sáng Các môn chuyên 150 phút 
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3. Điểm xét tuyển 

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm của Điểm bài thi Ng  văn + 

Điểm bài thi Ngoại ng  + Điểm bài thi Toán + 2x Điểm bài thi chuyên + Điểm 

khuyến kh ch (nếu có): 

ĐXT = ĐVăn + ĐNN + ĐToán + 2xĐChuyên + ĐKK 

Chế độ cộng điểm khuyến kh ch: thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi chọn học 

sinh giỏi l  thuyết THCS c p tỉnh  thành phố được cộng điểm khi xét tuyển vào lớp 

chuyên nếu môn đoạt giải là môn chuyên mà thí sinh đăng k  dự thi. Mức điểm 

cộng như sau: giải Nh t: 1,5 điểm; giải Nhì: 1 0 điểm; giải Ba: 0 5 điểm. 

4. Nguyên tắc xét tuyển 

Chỉ xét tuyển vào lớp chuyên đối với th  sinh đã dự thi đủ các bài thi, không 

vi phạm quy định thi trong kỳ thi tuyển sinh và mỗi bài thi phải đạt điểm từ 4,0 trở 

lên (chưa nhân hệ số).  

5. Cách xét tuyển 

Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên  tuyển từ cao xuống th p cho đến khi 

đủ chỉ tiêu từng môn chuyên. Trư ng hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều th  

sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu 

tiên sau: 

- Bài thi môn chuyên có điểm cao hơn; 

- Điểm cả năm học lớp 9 của môn chuyên cao hơn; 

- Điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn. 

* L u ý: 

- Sau khi hoàn thành việc ch m bài thi tuyển vào các trư ng THPT công l p 

và Trư ng THPT chuyên    Tự Trọng, việc xét tuyển vào Trư ng THPT Chuyên 

   Tự Trọng sẽ được thực hiện trước. Th  sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ 

không được xét tiếp các nguyện vọng còn lại.  

- Thí sinh dự thi nhưng không trúng tuyển vào Trư ng THPT Chuyên    Tự 

Trọng thì sẽ được hòa điểm bài thi không chuyên của các môn Ng  văn  Toán và 

Ngoại ng  cùng với điểm ưu tiên (nếu có) với các th  sinh không đăng k  dự thi 

nguyện vọng 1 để xét nguyện vọng 2. 

VI. THỦ TỤC NHẬP HỌC 

1. Kết quả thi sẽ được công bố tại trư ng và trên website của trư ng. 

 . H  s  nhập học 

Thí sinh trúng tuyển phải nộp đủ h  sơ nh p học g m: 

- Học bạ c p trung học cơ sở (bản ch nh). 
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- Bản sao gi y khai sinh hợp lệ. 

- Gi y chứng nh n tốt nghiệp trung học cơ sở (tạm th i). 

- Thẻ bảo hiểm y tế của học sinh (bản photo). 

* L u ý 

Nếu sau khi nộp đủ h  sơ nh p học, trư ng phát hiện h  sơ có sai sót so với 

thông tin đăng k  dự thi hoặc không đủ điều kiện dự thi thì th  sinh sẽ bị loại khỏi danh 

sách trúng tuyển của trư ng. 

3. Th i gi n nộp h  s  nhập học 

Từ ngày 16 tháng 6 năm 2021 đến ngày 22 tháng 6 năm 2021. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo tr  ng 

a) Phó Hiệu trưởng Huỳnh B u T nh  phụ trách chung. 

- Triển khai Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 trong toàn 

thể cán bộ  giáo viên  nhân viên và học sinh. 

- Ban hành các Quyết định thành l p Tổ tư v n tuyển sinh  Tổ nh p liệu  Tổ 

kiểm tra h  sơ và d  liệu thi tuyển sinh. 

- Chịu trách nhiệm x  l  và hướng dẫn x  l  các v n đề phát sinh trong quá 

trình thực hiện. 

b) Phó Hiệu trưởng Nguyễn  ê Thảo Nguyên, chỉ đạo  hướng dẫn tổ nh p 

liệu  x  l  d  liệu thi  đảm bảo s  dụng tốt phần mềm nh p liệu  hỗ trợ th  sinh đăng 

ký dự thi kịp th i  ch nh xác. 

c) Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thế Chiến 

-   p Kế hoạch, phân công và hướng dẫn giáo viên  nhân viên thực hiện tốt 

công tác tư v n tuyển sinh tại Trư ng THPT Chuyên    Tự Trọng. 

- Thông tin đến các Báo  Đài để tuyên truyền rộng khắp trong nhân dân 

thành phố Cần Thơ  chỉ đạo văn thư nhà trư ng đăng tải Kế hoạch trên website, 

thông báo Kế hoạch tuyển sinh đến các Phòng Giáo dục qu n  huyện và các trư ng 

THCS trong thành phố Cần Thơ. 

2. Giáo viên, nhân viên 

Yêu cầu mỗi giáo viên  nhân viên của trư ng phải nắm v ng nội dung của 

Kế hoạch tuyển sinh để mỗi ngư i đều là một tuyên truyền viên trong công tác 

tuyển sinh năm học 2021-2022. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 của Trư ng 

THPT chuyên    Tự Trọng, yêu cầu toàn thể giáo viên  nhân viên của trư ng 

nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung theo phân công./. 
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(Đính kèm Kế hoạch thời gian Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-

2022) 

 

Nơi nhận: 
 - Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ; 

 - Toàn trư ng; 

 -  ưu VP.  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Huỳnh Bửu Tính 
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KẾ HOẠCH THỜI GIAN 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học  0 1-2022 
 

(Kèm theo Kế hoạch số 58/KH-LTT ngày 16 tháng 4 năm 2021  

của Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng) 

 

Th i gi n Nội dung thực hi n Bộ phận thực hi n 

Từ ngày 

10/4/2021 

Xây dựng  trình Sở GDĐT phê duyệt 

và công bố Kế hoạch tuyển sinh đã phê 

duyệt 

 ãnh đạo trư ng 

Từ ngày 

19/4/2021 

Quyết định thành l p Tổ tư v n tuyển 

sinh  Tổ nh p liệu và kiểm tra d  liệu 

tuyển sinh 

 ãnh đạo trư ng 

Trước ngày 

03/5/2021 

G i bài giới thiệu về trư ng cho Sở 

GDĐT (Video clip) 
Thầy Nguyễn Hoài Thanh 

 
Tư v n tuyển sinh trực tiếp tại trư ng 

THPT Chuyên    Tự Trọng 
Tổ tư v n tuyển sinh 

Từ ngày 

25/5/2021 

đến 

26/5/2021 

Nh n h  sơ tuyển sinh trong và ngoài 

địa bàn thành phố Cần Thơ 

Tổ nh p liệu và kiểm tra 

h  sơ  d  liệu tuyển sinh 

26/5/2021 Sơ tuyển (vòng 1) các th  sinh ĐKDT 
Thành phần theo quyết 

định 

28/5/2021 
In phương án tổ chức thi và báo cáo về 

Sở GDĐT 

Tổ nh p liệu và kiểm tra 

h  sơ  d  liệu tuyển sinh; 

Văn phòng 

03/6/2021 Phát thẻ dự thi cho th  sinh 
Tổ nh p liệu và kiểm tra 

h  sơ  d  liệu tuyển sinh 

05/6/2021 

Thi tuyển sinh môn không chuyên 

- Buổi sáng: môn Toán 

- Buổi chiều: môn Ngoại ng  

Hội đ ng coi thi 

06/6/2021 Thi tuyển sinh môn không chuyên Hội đ ng coi thi 
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- Buổi sáng: môn Ng  văn 

07/6/2021 
Thi tuyển sinh môn chuyên 

- Buổi sáng: các môn chuyên 
Hội đ ng coi thi 

16/6/2021 Công bố kết quả tuyển sinh Sở GDĐT 

Từ ngày 

16/6/2021 

đến 

22/6/2021 

Nh n đơn phúc khảo 

Văn phòng  Tổ nh p liệu 

và kiểm tra h  sơ  d  liệu 

tuyển sinh 

Từ ngày 

16/6/2021 

đến 

22/6/2021 

Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nh p 

học 

Giáo vụ; Tổ nh p liệu và 

kiểm tra h  sơ  d  liệu 

tuyển sinh 

28/6/2021 Công bố kết quả phúc khảo Sở GDĐT 

Trước ngày 

20/7/2021 

Báo cáo số liệu  kết quả tuyển sinh về 

Sở GDĐT 

- Giáo vụ tổng hợp số liệu 

g i về văn phòng. 

- Văn phòng báo cáo Sở 

GDĐT. 
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