UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1214/KH-SGDĐT

Long An, ngày 29tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 10 chất lượng cao của các Trường THPT Hậu Nghĩa,
THPT Lê Quý Đôn, THPT Thiên Hộ Dương, THPT Cần Đước
Năm học 2022-2023
Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD&ĐT về
việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ GD&ĐT
về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 4, điểm d Khoản 1 và đoạn
đầu Khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học
phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều
cấp học;
Căn cứ Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng Nhân
dân tỉnh về thông qua Đề án phát triển trường trung học phổ thông hoạt động theo
định hướng chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về
việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội
đồng Nhân dân tỉnh.
Theo Tờ trình số 50/TTr-THPT ngày 22/3/2022 của Trường THPT Hậu
Nghĩa; Tờ trình số 79/TTr- THPT LQĐ ngày 22/3/2022 của Trường THPT Lê Quý
Đôn; Tờ trình số 63/TTr-THPT ngày 24/3/2022 của Trường THPT Thiên Hộ Dương;
Tờ trình số 48/TTr-THPT ngày 28/3/2022 của Trường THPT Cần Đước về việc xây
dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 10 chất lượng cao năm học 2022-2023, Sở Giáo dục
và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 chất lượng cao của các trường
tham gia Đề án, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm tuyển chọn những học sinh khá, giỏi đã tốt nghiệp THCS trên địa bàn
tỉnh Long An và các tỉnh lân cận vào học tại trường; thực hiện mục tiêu đào tạo đáp
ứng yêu cầu phát triển toàn diện, được giáo dục tốt về kỹ năng sống, trong hoạt động,
sinh hoạt cá nhân và cộng đồng, được trang bị kiến thức ngoại ngữ hỗ trợ học tập và
giao tiếp để đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh nhà.
2. Yêu cầu
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Công tác tuyển sinh vào các lớp 10 chất lượng cao năm học 2022-2023 đảm
bảo đúng quy chế, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đánh giá đúng thực chất về
năng lực học tập và rèn luyện của thí sinh.
II. NỘI DUNG
1. Chỉ tiêu, chương trình học
1.1. Chỉ tiêu tuyển sinh
- Trường THPT Hậu Nghĩa: 06 lớp, 216 học sinh.
- Trường THPT Lê Quý Đôn: 04 lớp, 144 học sinh.
- Trường THPT Cần Đước: 04 lớp, 144 học sinh.
- Trường THPT Thiên Hộ Dương: 04 lớp, 140 học sinh.
1.2. Chương trình học lớp chất lượng cao
- Mục tiêu: hình thành và phát triển năng lực học sinh theo yêu cầu đổi mới căn
bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo; nâng cao trình độ theo định hướng chọn nghề
của học sinh nhằm thi đỗ vào các trường đại học công lập trong nước hoặc học tập
ở nước ngoài. Cụ thể:
+ Buổi sáng học chương trình chính khóa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Buổi chiều học chương trình nâng cao và tham gia các hoạt động ngoại khóa.
- Chương trình: đính kèm phụ lục.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa như: văn nghệ, thể dục thể thao, câu lạc
bộ,..., các chương trình giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, chương trình
học tiếng Anh với người nước ngoài (theo nguyện vọng của học sinh).
2. Điều kiện xét tuyển
- Học sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập năm
học 2022-2023 của tỉnh Long An, có đăng ký dự tuyển vào lớp chất lượng cao của
các Trường THPT Hậu Nghĩa, THPT Lê Quý Đôn, THPT Cần Đước và THPT Thiên
Hộ Dương.
- Có điểm tuyển sinh (điểm bài thi đã nhân hệ số) vào lớp 10 hệ công lập năm
học 2022-2023 từ 25 điểm trở lên.
3. Điểm tuyển sinh, nguyên tắc xét tuyển
3.1. Điểm tuyển sinh
- Điểm tuyển sinh, căn cứ điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập có tính hệ
số, cụ thể:
- Môn Toán hệ số 3.
- Môn Ngữ văn hệ số 2.
- Môn Tiếng Anh hệ số 2.
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* Lưu ý: Nếu không tổ chức thi tuyển được do UBND Tỉnh thực hiện giãn cách
xã hội theo quy định của Chính phủ thì điểm tuyển sinh thực hiện theo mục 3.2 Phương án số 686/PA-SGDĐT ngày 15/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về
Phương án tuyển sinh vào các lớp đầu cấp các trường phổ thông năm học 20222023.
- Điểm xét tuyển lớp chất lượng cao = Điểm 4 năm học + Điểm ưu tiên (nếu
có).
- Nếu khi xét nhiều thí sinh đồng điểm dẫn đến số lượng tuyển vượt quá chỉ
tiêu thì xét tiếp tiêu chí phụ là: Toán 9 x3 + (Ngữ văn 9+ Tiếng Anh 9) x2.
3.2. Nguyên tắc xét tuyển
- Căn cứ điểm tuyển sinh lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
- Sau khi trúng tuyển, học sinh đăng kí chọn tổ hợp môn và được xếp lớp theo
nguyện vọng.
4. Tổ chức tuyển sinh
4.1. Đăng ký dự tuyển
- Ngoài hồ sơ dự thi theo quy định của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm
học 2022-2023, thí sinh đăng ký thêm 01 mẫu đơn dự tuyển vào lớp chất lượng cao.
- Đối với thí sinh có đăng ký dự thi vào Trường THPT chuyên Long An và có
nguyện vọng đăng kí học ở các lớp chất lượng cao:
+ Nộp hồ sơ bản chính vào Trường THPT chuyên Long An.
+ Nộp hồ sơ bản photo, đơn đăng kí xét tuyển lớp chất lượng cao, đơn xét lớp
10 công lập (nếu có) vào trường mà thí sinh có đăng kí tham gia học tập.
+ Tham gia dự thi tại Trường THPT chuyên Long An.
+ Đối với thí sinh có tham gia dự thi nhưng không đỗ vào Trường THPT chuyên
Long An thì sẽ được xét tuyển vào lớp 10 chất lượng cao, lớp 10 công lập tại trường
mà thí sinh đăng kí theo nguyện vọng (điểm xét tuyển do Trường THPT chuyên
Long An chuyển đến).
- Đối với các thí sinh không thuộc địa bàn tuyển sinh vào lớp 10 công lập của
các Trường THPT Lê Quý Đôn, THPT Hậu Nghĩa, THPT Thiên Hộ Dương và THPT
Cần Đước nhưng có đăng kí tham gia thi tuyển vào lớp 10 chất lượng cao của các
trường này phải nộp thêm 01 bộ hồ sơ (bản phô tô) vào trường THPT thuộc địa bàn
tuyển sinh của thí sinh.
4.2. Quy trình xét tuyển
- Xét tuyển các lớp chất lượng cao trước cho đến khi đủ chỉ tiêu. Sau khi trúng
tuyển, học sinh đăng kí chọn tổ hợp môn và được xếp theo nguyện vọng.
- Đối với các trường hợp thí sinh không đỗ lớp chất lượng cao:
+ Thí sinh tham gia dự thi thuộc địa bàn tuyển sinh của các Trường THPT Hậu
Nghĩa, THPT Lê Quý Đôn, THPT Cần Đước, THPT Thiên Hộ Dương và có đăng
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ký lớp 10 công lập của các trường này sẽ được nhà trường tiếp tục xét tuyển vào các
lớp 10 công lập đến khi đủ chỉ tiêu của lớp 10 công lập.
+ Thí sinh tham gia dự thi không thuộc địa bàn tuyển sinh của các Trường
THPT Hậu Nghĩa, THPT Lê Quý Đôn, THPT Cần Đước, THPT Thiên Hộ Dương
nhưng học sinh có đăng ký lớp đại trà tại các trường theo khu vực xét tuyển, hiệu
trưởng các trường trên sẽ chuyển phiếu điểm cho hội đồng xét tuyển nơi thí sinh
đăng ký thi, để được xét tuyển vào các lớp 10 công lập của các trường thuộc khu vực
xét tuyển của thí sinh.
- Hồ sơ tuyển sinh nộp tại trường THCS mà thí sinh đang học. Kế hoạch thu
nhận hồ sơ, thi tuyển, xét tuyển theo kế hoạch thời gian của văn bản hướng dẫn thi
tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập của Sở GD&ĐT tỉnh Long An.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
3.1. Sở Giáo dục và Đào tạo
Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch, chỉ đạo, triển khai thực hiện.
3.2. Hiệu trưởng các Trường THPT Hậu Nghĩa, THPT Lê Quý Đôn, THPT
Cần Đước, THPT Thiên Hộ Dương
- Thành lập Ban tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 của trường thực
hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch.
- Tổ chức tuyên truyền, tư vấn rộng rãi trong học sinh, phụ huynh học sinh,
công chức quản lý, giáo viên ngành giáo dục về mục đích, yêu cầu công tác tuyển
sinh, về mục tiêu đào tạo các lớp chất lượng cao nhằm tạo được sự chuyển biến tích
cực trong việc đăng ký dự thi, học tập và rèn luyện của học sinh.
- Thực hiện quảng bá thông tin tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại
chúng của tỉnh; phối hợp đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và các xã, thị
trấn thực hiện thông tin, tuyên truyền trên các đài truyền thanh; phối hợp các trường
THCS làm công tác tư vấn, tuyên truyền trong học sinh và cha mẹ học sinh.
- Phối hợp với các phòng GD&ĐT và hiệu trưởng các trường THCS, THPT
trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền về tuyển sinh; hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ
dự thi.
Các nội dung và thông tin có liên quan, liên hệ
a) Trường THPT Hậu Nghĩa
- Ông Trần Văn Truyến, Hiệu trưởng. ĐT: 0909748809.
- Ông Nguyễn Song Toàn, Phó Hiệu trưởng. ĐT: 0918812736.
- Ông Huỳnh Đức Trọng, Phó Hiệu trưởng. ĐT: 0916302602.
- Bà Nguyễn Trà My, Thư ký Ban tuyển sinh. ĐT: 0948810855.
b) Trường THPT Lê Quý Đôn
- Ông Lê Thanh Hải, Hiệu trưởng. ĐT: 0919082315.
- Ông Lê Hồng Thái, Phó Hiệu trưởng. ĐT: 0919311697.
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- Ông Lê Xuân Hồng, Phó Hiệu trưởng. ĐT: 0905555981.
- Bà Huỳnh Ngọc Linh Phượng, Phó Hiệu trưởng. ĐT: 0909919901.
c) Trường THPT Cần Đước
- Ông Nguyễn Văn Tân, Hiệu trưởng. ĐT: 0913622836.
- Ông Hà Minh Tân, Phó Hiệu trưởng. ĐT: 0838928468.
- Ông Mã Thành Thái, Phó Hiệu trưởng. ĐT: 0985957725.
- Ông Võ Chí Thanh, Phó Hiệu trưởng. ĐT: 0909377745.
d) Trường THPT Thiên Hộ Dương
- Ông Bùi Xuân Lộc, Hiệu trưởng. ĐT: 0394098772.
- Ông Phạm Minh Thành, Phó Hiệu trưởng, ĐT: 0948445343.
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 lớp chất lượng cao của Sở GD&ĐT
năm học 2022 - 2023./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Long An;
- GĐ, các PGĐ;
- Các phòng Sở, Thanh tra Sở;
- TP GD&ĐT các huyện, TX, TP;
- HT các trường PT trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, GDTrH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Thái
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Phụ lục
CHỈ TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
(Đính kèm Kế hoạch số 1214/KH-SGDĐT ngày 29 /4/2022)
Nội
dung

Trường

1. Chỉ
tiêu

THPT Lê Quý Đôn
THPT Hậu Nghĩa
THPT Cần Đước
THPT Thiên Hộ Dương
Toàn tỉnh
Nâng cao

2.
Chương
trình

Tăng cường

Hoạt động ngoại khóa

Trong đó, số lớp của
Khoa học Tự
Khoa học Tự
nhiên 1
nhiên 2
144
04
03
01
216
06
04
02
144
04
03
01
140
04
02
02
644
18
12
06
Toán, Vật lý, Hóa Toán, Ngữ văn,
/
/
học, Sinh học
Vật lý. Hóa học
Tiếng Anh
Các chương trình giáo dục kỹ năng sống, các hoạt
động trải nghiệm; phát triển năng khiếu theo môn học;
phát hiện, phát triển năng khiếu thể dục thể thao, nâng
cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, Tin học, học tiếng
Anh với người nước ngoài,….
Tổng số
HS

Số
lớp

