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KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh vào lớp 10 năn học 2022-2023 
 

Thực hiện Kế hoạch số 11780/KH-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh về 
công tác tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2022-2023. 

Căn cứ Quyết định số: 149/QĐ-SGDĐT, ngày 15/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo Đắk Lắk “Về việc giao Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023”; 

Căn cứ Công văn số: 619/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 27/4/2022 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Đắk Lắk “Về việc rà soát, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện 
CTGDPT 2018 đối với cấp THPT năm học 2022-2023”; 

Thực hiện Hướng dẫn số: 712/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 10/5/2022 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk “Về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 
năm học 2022-2023”; 

Căn cứ Quyết định ....../QĐ-UBND ngày ......... của Chủ tịch UBND thành phố 
Buôn Ma Thuột “Về việc phân tuyến tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn thành 
phố, năm học 2022-2023”; 

Căn cứ kết quả khảo sát nhu cầu lựa chọn môn học của học sinh lớp 9 tại các 
trường THCS trên địa bàn tuyển sinh. 

Trường THPT Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 
2022–2023 như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 560 học sinh. 

2. Địa bàn tuyển sinh 

- Phường Tân Lợi;                                  

- TDP 1 đến TDP 6 phường Tân An;         

- TDP 5 đến TDP 10 phường Tân Hòa;          

- Xã Hòa Thắng;                                    

 - Buôn Dhă Prông xã Cư Êbur.               

 - Học sinh tốt nghiệp THCS tại các trường THCS trên địa bàn phường Tân Lợi,  
Phường Tân Hòa, Phường Tân An, Xã Hoà Thắng( THCS Tân Lợi, THCS Lương 
Thế Vinh, THCS Nguyễn Chí Thanh, THCS Trần Bình Trọng) 

3. Đối tượng tuyển sinh 

Tất cả học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình phổ thông hoặc giáo dục 
thường xuyên, trong độ tuổi quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và phổ 
thông có nhiều cấp học, đúng độ tuổi, có hồ sơ hợp lệ, nộp đúng thời gian quy định 
và thuộc địa bàn tuyển sinh. 
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4. Hồ sơ dự tuyển 

- Hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến sau khi có hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

5. Phương thức tuyển sinh 

Xét tuyển theo học bạ THCS. 

6. Đăng ký tổ hợp môn học lựa chọn 

- Số lớp 10: 14 lớp. 

- Số tổ hợp môn học lựa chọn: 05 tổ hợp. 

+ Tổ hợp 1: Lịch sử, Địa lí, Vật lý, Hóa học, Công nghệ : 3 lớp 

+ Tổ hợp 2: Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Hóa học, Sinh học, Tin học: 2 lớp 

+ Tổ hợp 3: Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật , Vật lý, Sinh học, Tin học: 3 lớp 

+ Tổ hợp 4: Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ: 3 lớp  

+ Tổ hợp 5: Lịch sử, Địa lí,  Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lý, Tin học: 3 lớp 

7. Hình thức xét tuyển theo tổ hợp môn lựa chọn 

- Mỗi học sinh đăng ký ít nhất 1 nguyện vọng (NV), nhiều nhất 3 NV theo thứ tự 
ưu tiên NV1, NV2, NV3 dựa trên các tổ hợp mà nhà trường đã xây dựng. 

- Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 căn cứ trên NV1 của học 
sinh sẽ xét tuyển theo từng tổ hợp đã quy định, lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp 
để tuyển đủ chỉ tiêu. Nếu số NV của học sinh vượt quá số lượng cho phép thì xét các 
tiêu chí phụ, theo điểm học bạ (1), theo điểm của tổ hợp môn (2), điểm trung bình 
môn Toán, Văn lớp 9 (3), …. Nếu vẫn còn trường hợp bằng điểm nhau thì Chủ tịch 
Hội đồng tuyển sinh nhà trường quyết định. 

- Học sinh đã được xét NV1 vào tổ hợp đã lựa chọn thì không được quyền sử 
dụng NV2, NV3. 

8. Tổ chức thực hiện 

- Ban Giám hiệu: Xây dựng kế hoạch truyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-
2023, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất để thực hiện chương trình GDPT 
2018. 

- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tuyên truyền, thông báo, phổ biến rộng 
rãi  đến học và phụ huynh được biết và thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của trường 
THPT Lê Quý Đôn. 

 

Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT (để báo cáo). 
- Các PHT, các trường THCS (thực hiện). 
- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

   Nguyễn Thị Xuân Hương 
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LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023) 
 

Stt Nội dung công việc Thời gian 

1 
Công bố Kế hoạch tuyển sinh; Gửi Kế hoạch cho các trường 
THCS; Gửi tờ trình đề nghị Sở GDĐT ra quyết định thành lập 
Hội đồng tuyển sinh. 

Trước ngày 
17/5/2022 

2 Học sinh nộp hồ sơ trực tuyến 
Từ 30/5/2022 
đến 03/7/2022 

3 
Bộ phận tuyển sinh kiểm tra hồ sơ, đối chiếu dữ liệu với hồ sơ 
trên hệ thống; thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ, dữ liệu cho thí 
sinh thông qua thư điện tử/tin nhắn SMS 

Từ 04/7/2022 
đến 06/7/2022 

4 Thí sinh bổ sung hồ sơ trên hệ thống 
Từ 08/7/2022 
đến 10/7/2022 

5 Tổ chức xét tuyển sinh vào lớp 10 
Từ 

11/7/2022  
đến 15/7/2022  

 

  

 
 

 


