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Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng 6 năm 2021 

Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông. 

 

Căn cứ Công văn số 6047/UBND-VP ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc điều chỉnh phương án, kế hoạch tuyển sinh 

lớp 10 năm học 2021-2022; 

Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 05/04/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về việc phê duyệt Phương án – Kế hoạch thi tốt nghiệp THPT, xét tốt nghiệp 

THCS năm 2021 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022; 

Quyết định 597/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyến sinh đầu cấp năm học 2021-2022 đối với các đơn vị 

trực thuộc Sở GDĐT; 

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; 

Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 

15/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ kết quả Kỳ thi tuyến sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 

2021-2022 và nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường THPT của học sinh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn công tác xét tuyển vào lớp 10 các 

trường trung học phổ thông năm học 2021-2022 như sau:  

I. Các quy định chung 

1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh 

- Mỗi trường THPT (công lập và ngoài công lập) thành lập một Hội đồng tuyển 

sinh do Sở GDĐT ra quyết định, gồm các thành phần theo quy định tại Điều 8, Văn 

bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT. 

- Các trường THPT chủ động đề cử danh sách thành viên Hội đồng tuyển sinh, 

gửi về Sở GDĐT trước ngày 26/06/2021 để ra quyết định. 

2. Nhiệm vụ cụ thể của Hội đồ      ể   i   

- Triển khai cho các thành viên trong Hội đồng học tập nội dung các văn bản 

hướng dẫn việc xét tuyển sinh của Bộ GDĐT, Sở GDĐT. 

- Thông báo, hướng dẫn những quy định cụ thể đến học sinh và phụ huynh 

đăng ký dự tuyển. 

- Nhận hồ sơ dự tuyển, bàn giao hồ sơ học sinh cho các trường bạn theo quy 

định. Quản lý chặt chẽ hồ sơ hồ sơ dự tuyển của học sinh. 
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- Kiểm tra hồ sơ, dữ liệu học sinh dự tuyển; chịu trách nhiệm về tính tính chính 

xác của dữ liệu thí sinh tham gia xét tuyển. 

- Tổ chức xét tuyển (trường tư thục), tham gia đề xuất điểm chuẩn trúng tuyển 

(trường công lập), kiểm tra kết quả xét tuyển học sinh. 

- Trình kết quả, đề nghị Sở GDĐT phê duyệt kết quả tuyển sinh;  

- Trên cơ sở danh sách học sinh trúng tuyển đã được Sở GDĐT phê duyệt, Hội 

đồng tuyển sinh thông báo công khai danh sách học sinh trúng tuyển theo đúng quy 

định. 

II. Đối với trường THPT công lập (chuyển từ thi tuyển sang xét tuyển) 

Hội đồng tuyển sinh tổ chức kiểm tra, đối chiếu thông tin trên hồ sơ gốc của học 

sinh với dữ liệu xét tuyển (có file* gửi đính kèm) và thực hiện điều chỉnh, bổ sung 

thông tin còn thiếu nhung không được thêm mới học sinh vào danh sách.  

Công tác xét tuyển thực hiện theo các quy định sau: 

1. Hồ  ơ và số lượng thí sinh đă   ký dự tuyển 

 1.1.Hồ sơ học sinh đăng ký xét tuyển: thực hiện theo quy định tại mục 1.10, 

Công văn 852/SGDĐT-QLCL ngày 16/04/2021 về việc hướng dẫn tuyến sinh đầu 

cấp năm học 2021-2022 của Sở GDĐT. 

 1.2. Số lượng và nguyện vọng học sinh đăng ký: theo phụ lục 01 gửi đính kèm. 

(File* dữ liệu đăng ký xét tuyển Sở sẽ gửi trực tiếp cho Chủ tịch Hội đồng 

tuyển sinh của trường)  

2. Công tác tuyển sinh tính   eo điểm xét tuyển và nguyện vọng học  i   đã 

đă   ký. Cụ thể cách tính điểm như sau: 

 2.1. Cách tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng số điểm của Điểm tính 

theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học lớp 6,7,8,9 ở cấp THCS của học sinh 

và điểm cộng cho đối tượng ưu tiên. 

 a) Tính điểm theo kết quả rèn luyện và học tập các lớp 6,7,8,9 ở cấp THCS của 

học sinh, cụ thể như sau: 

- Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi: 10 điểm. 

- Hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá: 9 điểm. 

- Hạnh kiểm khá và học lực khá: 8 điểm. 

- Hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung 

bình: 7 điểm. 

- Hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và học lực 

khá: 6 điểm. 

- Các trường hợp còn lại: 5 điểm. 

 b) Quy định điểm cộng cho đối tượng ưu tiên 

- Đối tượng 1 cộng 2,0 điểm gồm: Con liệt sĩ; Con thương binh, bệnh binh có tỷ 

lệ mất sức lao động từ 81% trở lên; Con những người được hưởng chế độ như 

thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên; Người dân tộc thiểu 
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số, bản thân có hộ khẩu thường trú ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; Con 

của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

- Đối tượng 2 cộng 1,5 điểm gồm: Con Anh hùng lực lượng vũ trang; con Anh 

hùng lao động; Con Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Con thương binh, bệnh binh và con 

của người được hưởng chế độ như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động 

dưới 81%;  

- Đối tượng 3 cộng 1,0 điểm gồm: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu 

số; Người dân tộc thiểu số; Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; con của cán bộ chiến sỹ đang 

thực hiện nhiệm vụ tại Hoàng Sa, Trường Sa và Nhà giàn DK1;  

Chú thích  Nếu học sinh có nhiều chế độ ưu tiên khác nhau thì lấy chế độ ưu 

tiên có mức cộng điểm cao nhất. 

2.2. Các nguyên tắc xét tuyển 

a) Căn cứ vào chỉ tiêu và nguyện vọng của thí sinh, lấy theo Điểm xét tuyển từ 

cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp có nhiều thí sinh có 

Điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên như sau:  

- Tổng điểm trung bình môn cả năm của các môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh 

lớp 9 cao hơn;  

- Điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình 

cao hơn; 

- Thí sinh đạt giải cấp tỉnh trong các kỳ thi về Văn hóa, KHKT, VN, TDTT, các 

kỳ thi khác tổ chức cho học sinh THCS cao hơn. 

b) Đối với trường THPT có xét tuyển nguyện vọng 2: điểm chuẩn nguyện vọng 

2 phải cao hơn điểm chuẩn của nguyện vọng 1 tối thiểu là 01 (một điểm) và số lượng 

tuyển học sinh theo nguyện vọng 2 không vượt quá 35% chỉ tiêu (đối với trường 

THPT có số lượng học sinh đăng ký NV1 cao hơn chỉ tiêu được giao). 

3.  Tiế   rì     ực  iệ  

3.1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh: Các trường THPT gửi văn bản đề nghị 

thành phần tham gia Hội đồng tuyển sinh của trường về Sở qua hệ thống quản lý văn 

bản điện tử và E-mail đến phongktkd.sobariavungtau@moet.edu.vn trước ngày 

26/06/2021 để Sở GDĐT ra quyết định thành lập. 

 3.2. Sơ tuyển hồ sơ 

Hội đồng tuyển sinh của trường thực hiện sơ tuyển hồ sơ học sinh: 

- Nhận hồ sơ học bạ của các thí sinh không đỗ vào trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn nhưng đã đăng ký NV1 vào trường (có tên trong file* gửi CTHĐ); 

- Sắp xếp học bạ theo số báo danh, phòng thi (đã công bố) hoặc sắp xếp học bạ 

theo thứ tự a,b,c …của tên học sinh theo từng trường THCS để dễ thuận tiện trong 

việc tra cứu, kiểm tra. 
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- Tổ chức kiểm tra hồ sơ có đầy đủ, hợp lệ theo quy định. Kiên quyết không xét 

tuyển các trường hợp thiếu hồ sơ hoặc hồ sơ không hợp lệ. Thông báo cụ thể cho thí 

sinh biết về các hồ sơ còn thiếu, sót (nếu có) để bổ sung kịp thời. 

- Thời gian hoàn thành công tác sơ tuyển trước ngày 28/06/2021.    

 3.3. Tổ chức kiểm tra, cập nhật dữ liệu thông tin dự xét 

 - Căn cứ vào hồ sơ học bạ của thí sinh, Hội đồng tuyển sinh của trường của 

trường tiến hành kiểm tra đối chiếu kỹ các thông tin học sinh trên hồ sơ học bạ với 

thông tin trong file* cơ sở dữ liệu dự xét (có gửi cho CTHĐ tuyến sinh). 

Chú ý rà soát: họ tên, ngày sinh, nơi sinh, kết quả học tập và rèn luyện các lớp 

6,7,8,9; điểm trung bình các môn cả năm lớp 9, điểm điểm trung bình cả năm lớp 9 

của các môn Toán, Văn, tiếng Anh; giấy tờ minh chứng được cộng điểm ưu tiên; đạt 

các giải nhất (G1); nhì (G2); ba (G3) cấp tỉnh. 

- Cập nhật  file* dữ liệu thông tin dự xét cho đúng với hồ sơ thí sinh, lưu ý nhập 

bổ sung kết quả học tập và rèn luyện của các thí sinh tự do hoặc của các thí sinh 

thuộc các trường THCS mới thực hiện VnEdu nên còn thiếu kết quả các năm lớp 6,7.  

Chú ý: Việc cập nhật điểm ưu tiên cần đối chiếu kỹ với các loại giấy tờ làm 

minh chứng; khi nhập phải tuân thủ đúng quy định về cách ghi xếp loại (Giỏi: G; 

Khá: K; Trung bình: Tb; Yếu: Y; Tốt: T; G1: giải nhất (huy chương vàng cấp tỉnh); 

G2: giải nhì (huy chương bạc cấp tỉnh); G3: giải ba (huy chương đồng cấp tỉnh). .       

- Lập biên bản ghi nhận các nội dung mới cập nhật và bổ sung vào file* thông 

tin dự xét (theo mẫu biên bản có đính kèm); 

- Nộp báo cáo kết quả kiểm tra về Sở GDĐT (phòng QLCL) qua hệ thống quản 

lý văn bản điện tử và Email đến phongktkd.sobariavungtau@moet.edu.vn trước ngày 

03/07/2021. Nội dung nộp gồm: 

+ file* dữ liệu thông tin dự xét của trường; 

+ Báo cáo kết quả kiểm tra theo mẫu phụ lục 02 đính kèm; 

+ File danh sách điều chỉnh, bổ sung thông tin theo mẫu phụ lục 03 đính kèm; 

3.4. Kiểm tra, đối sánh dữ liệu xét tuyển 

 Căn cứ vào dữ liệu đăng ký xét tuyển các Hội đồng mới nộp, Sở GDDT sẽ 

chạy đối sánh với dữ liệu gốc để kiểm tra, hoàn thiện cơ sở dữ liệu xét tuyển chính 

thức. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/7/2021.        

 3.5. Tổ chức xét tuyển, công bố điểm chuẩn trúng tuyển  

Căn cứ chỉ tiêu và thông tin dự xét chính thức, Sở GDĐT sẽ xây dựng phương 

án điểm chuẩn trúng tuyển theo NV1, NV2 cho từng trường THPT và tổ chức họp 

hội đồng tuyển sinh của tỉnh để thông qua. 

- Thời gian họp hội động tuyển sinh, công bố kết quả dự kiến từ ngày 

10/7/2021 đến 20/7/2021. 

 3.6. Duyệt kết quả trúng tuyển, thực hiện giao – nhận hồ sơ thí sinh đỗ theo 

NV2 cho trường bạn và trả hồ sơ cho thí sinh rớt.  

Sở GDĐT phê duyệt kết quả tuyển sinh, công bố danh sách thí sinh trúng tuyển 

vào từng trường; các Hội đồng tuyển sinh thực hiện giao – nhận hồ sơ thí sinh đỗ 

mailto:phongktkd.sobariavungtau@moet.edu.vn
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theo NV2 cho đơn vị tương ứng và trả hồ sơ cho thí sinh trượt để tham gia xét tuyển 

vào trường phổ thông tư thục hoặc TTGDTX. 

- Thời gian hoàn thành trả hồ sơ trước 30/7/2021. 

III. Đối với các trường phổ thông tư thục  

- Căn cứ vào điều kiện thực tế, các trường tổ chức tuyển học sinh đã tốt nghiệp 

THCS, trong độ tuổi quy định và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 6, Văn bản 

hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/05/2019 về việc ban hành Quy chế tuyến 

sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông của Bộ GDĐT; vào học lớp 10 theo 

chương trình Giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và đào ban hành. 

- Công tác tuyển sinh hoàn thành trước ngày 15/08/2021. 

- Nộp kết quả tuyển sinh về Sở để phê duyệt trước ngày 30/08/2021.     

Sở GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường TH T nghiêm túc thực hiện đúng kế 

hoạch. Nếu có vướng mắc cần liên hệ với Sở GDĐT (phòng QLCL, số điện thoại 

0254.3542054) để được giải đáp./.                                                                              

 

Nơi   ận: 
   - Như trên; 

   - BCĐ thi (b/c); 

   - Đ/c Trần Văn Tuấn,PCT UBND tỉnh (b/c); 

- UBND huyện/Tx/Tp (p/h); 

- Các phòng GDĐT (p/h); 

   - Báo BRVT (đưa tin); 

   - Phòng TTra; GDTrH-TX (p/h); 

   - Website Sở GDĐT; 

   - Lưu: VT,QLCL. 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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