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SỞ GD& ĐT QUẢNG NGÃI 
TRƯỜNG THPT SỐ 2 ĐỨC PHỔ 

 
Số: 159 /KH- ĐP2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Đức Phổ, ngày 15 tháng 4 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 
 

Căn cứ văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 
GD&ĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;  

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2022 của ủy ban nhân dân 
tỉnh Quảng Ngãi về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ 
thông năm học 2021-2022; 

Thực hiện Công văn 490/SGDĐT-GDTrH, ngày 29/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo Quảng Ngãi V/v Hướng dẫn Tuyển sinh các lớp đầu cấp bậc THCS, THPT năm học 
2022-2023; 

Trường THPT số 2 Đức Phổ xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-
2023 của nhà trường như sau: 

I. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển mới 10 lớp với 385 học sinh 

II.  Những vấn đề chung về tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

1. Đối tượng tuyển sinh: Là học sinh đã tốt nghiệp THCS. 

2. Phương thức tuyển sinh: 

 Thi tuyển: môn Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Thời gian làm bài Toán, Văn 120 phút; 
môn tiếng Anh thời gian làm bài 90 phút. 

Điểm xét tuyển = Điểm môn (văn + toán) x 2 + điểm môn tiếng Anh + điểm ưu tiên (nếu 
có). 

Thí sinh trúng tuyển có điểm xét tuyển từ cao nhất cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao, thi 
đủ 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm dưới 1.0. 

3. Điều kiện dự tuyển: Trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ 

a) 15 tuổi (tính từ năm sinh đến năm dự tuyển) 

b) Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so 
với tuổi quy định. 

c) Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc 
học vượt lớp trong phạm vi cấp học nếu đảm bảo đủ các điều kiện cho phép tại Khoản 4 
Điều 33 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạoban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 
phổ thông có nhiều cấp học. 

4. Địa bàn tuyển sinh: Trường THPT số 2 Đức Phổ tuyển sinh học sinh đã tốt nghiệp 
THCS, có hộ khẩu thường trú hoặc đã học THCS tại các trường THCS trên địa bàn thị xã 
Đức Phổ. 

5. Tuyển thẳng: Theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT/2019, như sau: 
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Trích “Điều 7. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên” 

1. Tuyển thẳng vào trung học phổ thông các đối tượng sau đây: 

a) Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; 

b) Học sinh là người dân tộc rất ít người; 

c) Học sinh khuyết tật; 

d) Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; 
Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học 
phổ thông. 

6. Chế độ ưu tiên: 

a) Cộng 3.0 điểm cho một trong các đối tượng: 
- Con liệt sĩ; 

- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; 

- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; 

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh 
mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy 
giảm khả năng lao động 81% trở lên”. 

- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; 

- Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi 
nghĩa tháng Tám năm 1945. 

b) Cộng 2,5 điểm cho một trong các đối tượng: 
- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng; 

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; 

- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; 

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh 
mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy 
giảm khả năng lao động dưới 81%”. 

c) Cộng 2,0 điểm cho một trong các đối tượng: 
- 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 đặc biệt 
khó khăn. 

Điểm cộng thêm tối đa cho các đối tượng ưu tiên không quá 4,0 điểm.  

Đối với học sinh thi tuyển vào trường THPT chuyên Lê Khiết không trúng tuyển thì 
được cộng điểm ưu tiên (nếu có) khi tham gia xét tuyển theo nguyện vọng vào trường 
THPT số 2 Đức Phổ (không chuyên). 

6. Hồ sơ dự tuyển và dự thi tuyển sinh: 

1) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 



 3 

2) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời, trường hợp chưa có chứng nhận tốt 
nghiệp THCS tạm thời thì phải có danh sách đối chiếu. Đối với thí sinh đã tốt nghiệp từ 
năm học 2020-2021 phải có bản sao bằng tốt nghiệp THCS (gọi tắc là Thí sinh tự do); 

3) Học bạ THCS (bản chính); 

4) Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có); 

5) Đối với người dự thi đã tốt nghiệp từ những năm học trước phải có giấy xác nhận 
của UBND xã, phường, thị xã xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù, cải tạo 
không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật; 

6) Bì hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 (theo mẫu của Sở GD-ĐT 
Quảng Ngãi), gồm có 2 phiếu, trên phiếu số 1 có dán 2 ảnh 3x4 kiểu chứng minh nhân 
dân; 

7. Phát hành hồ sơ và thu hồ sơ: 

Thời gian học sinh mua hồ sơ: Từ ngày 09 - 12 tháng 6 năm 2022, tại Văn phòng 
trường THPT số 2 Đức Phổ, xã Phổ Khánh. (Hồ sơ theo mẫu quy định của Sở GD-ĐT 
Quảng Ngãi). 

Thời gian học sinh nộp (nhà trường thu) hồ sơ dự thi: Từ ngày 10-12/6/2022, tại  
trường THPT số 2 Đức Phổ, xã Phổ Khánh; 

Để thuận lợi việc thu, nhận nhà trường phân bố thời gian; cụ thể như sau: 

-Ngày 10-11/6/2022: 

+Học sinh trường THCS Phổ Cường; 

+Học sinh trường THCS Phổ Khánh; 

+Học sinh trường THCS Phổ Châu; 

-Ngày 12/6/2022: 

+Học sinh trường THCS Phổ Thạnh; 

+Học sinh trường THCS Phổ Vinh; 

+Cho học sinh chưa nộp và học sinh trường khác trên địa bàn thị xã Đức Phổ. 

8. Môn thi, lịch thi: thời gian thi ngày 22 và 23/6/2022 (Có Lịch thi đính kèm). 

* Lưu ý: 8 giờ 00 ngày 18/6/2022 HS có mặt tại trường nhận thẻ dự thi (để hạn chế HS 
đi lại các trường THCS có thể nhận thay cho HS). 

Ngày 22/6/2022 học sinh có mặt 6 giờ 20 dự lễ Khai mạc kỳ thi trước khi tiến hành thi 
môn thứ nhất. 

9. Nguyên tắc xét tuyển: 

- Thí sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng theo quy định 

- Thí sinh được xét nguyện vọng 1 trước, nguyện vọng 2 sau. Nếu đã trúng tuyển 
nguyện vọng 1 thì không được xét nguyện vọng 2. 

-Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 phải cao hơn điểm chuẩn của nguyện vọng 1 cùng 
trường ít nhất 2.0 điểm và đảm bảo nguyện vọng 1 đạt 60% chỉ tiêu, còn lại là nguyện 
vọng 2. 

10. Công bố điểm, điểm chuẩn: 
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- Kết quả được niên yết tại bảng tin của nhà trường và chuyển bản mềm đến các trường 
THCS có học sinh dự thi (nếu có bản mềm); 

- Thời gian: dự kiến trước ngày 05/7/2022 (ngay sau khi nhận được kết quả từ Sở GD-
ĐT). 

- Điểm chuẩn được niêm yết tại bản tin và trang web của trường 
http://c3so2ducpho.quangngai.edu.vn đúng theo thời gian quy định của Sở GD-ĐT. 

- Học sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi nộp hồ sơ trước ngày 14/7/2022 (mẫu 
phúc khảo tại văn phòng nhà trường). 

- Học sinh trúng tuyển đến trường để làm thủ tục nhập học khi có thông báo. 

- Học sinh không trúng tuyển sẽ nhận lại hồ sơ sau 3 ngày kể từ ngày công bố điểm 
chuẩn. 

Trên đây là một số nội dung Kế hoạch Tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023. Rất 
mong các đơn vị cùng phối hợp thực hiện. 

Mọi chi tiết xin liên hệ với nhà trường qua số điện thọai: (0255)3970098./. 
 
 
Nơi nhận: 

 - Niêm yết; 
- Ban tuyển sinh của trường(Phối hợp) ; 
 - Các trường THCS; 
 - Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 
 

 
Thạch Cảnh Bê 

 
 


