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KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2022-2023 
   

Căn cứ công văn số 737/KH-SGDĐT ngày 19/4/2022 của Sở GDĐT Sóc Trăng về 

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2022-2023; công 

văn số 973/SGDĐT-GDTrH ngày 19/5/2022 về hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, năm học 2022-2023,  

Hiệu trưởng trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 

10 năm học 2022-2023 của nhà trường như sau: 

1. PHƯƠNG THỨC VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 

- Phương thức tuyển sinh: theo hình thức thi tuyển kết hợp xét tuyển. 

- Nguyên tắc: xét trúng tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ 

chỉ tiêu tuyển sinh. Thí sinh trúng tuyển không có bài thi nào dưới 1,5 điểm; Điểm xét 

tuyển = Tổng điểm 3 bài thi (cùng hệ số) + Tổng điểm học tập và rèn luyện 4 năm học cấp 

THCS + Điểm ưu tiên.  

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 360. 

2. LỊCH LÀM VIỆC KỲ THI VÀ XÉT TUYỂN SINH 

Thời gian Công việc 

23/5 - 25/5 Gửi Kế hoạch tuyển sinh đến các trường THCS (qua mail hiệu trưởng và mail trường) 

06/6 –  

17h00 ngày 

12/6 

Học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ: 

tuyensinh10.sogddt.soctrang.gov.vn.  

Trường hợp học sinh không đăng ký trực tuyến được thì có thể đăng ký trực tiếp bằng 

cách đến Trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa làm đơn xin dự tuyển vào lớp 10 (theo mẫu) 

15/6 
Hoàn thành duyệt và cập nhật danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10 vào hệ 

thống trực tuyến và thông báo danh sách học sinh có đăng ký tuyển sinh 

17/6 Hạn cuối cập nhật dữ liệu vào phần mềm Quản lý thi tuyển sinh lớp 10 

20/6 – 17h00 

ngày 24/6 

Thí sinh đến trường  nơi đăng ký dự thi để nhận giấy báo dự thi và làm thủ tục dự thi, 

nộp hồ sơ dự tuyển (theo quy định ở mục 3) 

25 - 26/6 
Tổ chức Hội đồng thi tuyển sinh. 

* Khi đi thi Học sinh cần mang theo Giấy báo dự thi và giấy tờ tùy thân có ảnh 

27 – 28/6 Chấm bài thi tuyển sinh; nhập điểm vào phần mềm Quản lý thi tuyển sinh lớp 10 

29/6 Công bố điểm thi, điểm xét tuyển 

01/7 – 10/7 Nhận đơn phúc khảo bài thi (trực tiếp) 

11/7  Chấm phúc khảo bài thi; nhập điểm chấm phúc khảo vào phần mềm quản lý thi 

12/7 Công bố kết quả chấm phúc khảo, nộp dữ liệu điểm thi về Phòng Khảo thí 

15/7 
Công bố kết quả tuyển sinh. Học sinh tra cứu kết quả trực tuyến tại địa chỉ: 

tuyensinh10.sogddt.soctrang.gov.vn 

16/7 – 01/8 

Thí sinh trúng tuyển làm hồ sơ nhập học trực tuyến tại địa chỉ: 

tuyensinh10.sogddt.soctrang.gov.vn. Đồng thời đăng ký nguyện vọng chọn lớp học 

trực tuyến (hoặc trực tiếp tại trường) 

10/8 Báo cáo số liệu HS trúng tuyển đã đăng ký nhập học về Phòng GDTrH 



3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

Học sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định để chụp ảnh đưa lên làm minh chứng 

khi đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Từ ngày 20 – 24/6, học sinh đến trường để nhận Giấy 

báo dự thi cần phải mang theo đầy đủ các loại hồ sơ dự tuyển quy định để nộp trực tiếp, 

riêng đối với Học sinh đăng ký trực tuyến thì không cần nộp Đơn xin dự tuyển. 

Hồ sơ dự tuyển gồm có: 

1. Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 theo mẫu (Mẫu 3-THPT); 

2. Học bạ THCS (bản sao có chứng thực) hoặc giấy xác nhận kết quả cấp THCS; 

3. Bản sao Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ hoặc bản sao có công chứng); 

4. Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (bản sao có chứng thực); 

5. 02 ảnh màu cỡ 3x4 (kiểu chứng minh thư, chụp không quá 6 tháng, ghi rõ họ tên, 

ngày tháng năm sinh phía sau; không nộp ảnh đã có đóng dấu hoặc đeo khăn quàng đỏ); 

6. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có, bản sao). 

4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý   

- Học sinh trúng tuyển nhưng đến hết ngày 01/8/2022 chưa làm hồ sơ nhập học sẽ bị 

xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển vào lớp 10 của nhà trường. 

- Khi làm hồ sơ đăng ký nhập học (từ 16/7 – 01/8), học sinh đồng thời sẽ đăng ký 

nguyện vọng chọn lớp/môn học. Nhà trường sẽ xếp lớp cho học sinh căn cứ theo số lượng 

đăng ký trên lớp/môn học và điều kiện về đội ngũ giáo viên hiện có. 

- Học sinh nộp hồ sơ dự tuyển bản sao có chứng thực hợp lệ. Trường không nhận hồ 

sơ bản chính và sẽ không hoàn trả lại hồ sơ cho thí sinh không trúng tuyển./. 

 

             HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 
 

 

Phạm Minh Thọ 
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