
THÔNG TIN 

Về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 

 

Để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm 

học 2021-2022 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế và đảm bảo quyền lợi 

cho thí sinh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 02/6/2021 Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Tờ trình số 1983/TTr-SGDĐT đề xuất với 

UBND Thành phố phương án tổ chức Kỳ thi trong điều kiện dịch Covid-19 diễn 

biến phức tạp, trong đó cso một số nội dung cơ bản như sau: 

1. Điều chỉnh lịch thi và thời gian làm bài thi tại Kế hoạch tuyển sinh vào 

lớp 10 THPT năm học 2021-2022 ban hành kèm Quyết định số 839/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2021 của UBND Thành phố và Công văn số 1026/UBND-KGVX ngày 

08/4/2021 về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, 

lớp 6 và thi, tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022, cụ thể là: 

Ngày Buổi Môn thi Thời gian 

làm bài 

Giờ bắt đầu 

làm bài 
Giờ thu bài 

11/6/2021  

Thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin ĐKDT (nếu 

có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi bằng hình thức trực 

tuyến: phòng GDĐT quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường trung 

học cơ sở (THCS) lựa chọn thời gian hợp lý trong ngày để tổ chức 

bằng hình thức trực tuyến, tạo điều kiện để phụ huynh cùng tham 

gia với thí sinh (Yêu cầu hoàn thành trước 16 giờ 00) 

12/6/2021 Sáng 
Ngữ văn 90 phút 8 giờ 30 10 giờ 00 

Ngoại ngữ 45 phút  10 giờ 30 11 giờ 15 

13/6/2021 Sáng 
Toán  90 phút 8 giờ 30 10 giờ 00 

Lịch Sử 45 phút  10 giờ 30 11 giờ 15 

14/6/2021 

(Thi các 

môn 

chuyên) 

Sáng 

Ngữ văn, Toán, Tin học, 

Sinh học 
150 phút 8 giờ 30 11 giờ 00 

Tiếng Pháp, Tiếng Đức 

Tiếng Nhật, Tiếng Hàn 

(môn thay thế) 

120 phút 8 giờ 30 10 giờ 30 

Chiều 
Vật lí, Lịch sử, Địa lí 150 phút 14 giờ 30 17 giờ 00 

Hoá học, Tiếng Anh 120 phút 14 giờ 30 16 giờ 30 

15/6/2020 

(CT song 

bằng) 

Sáng 
Toán bằng tiếng Anh 60 phút 8 giờ 30 9 giờ 30 

Vật lý bằng tiếng Anh 60 phút 10 giờ 00 11 giờ 00 

Chiều 
Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 30 15 giờ 30 

Hóa học bằng tiếng Anh 60 phút 16 giờ 30 17 giờ 00 
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16/6/2021 

(CT song 

bằng) 

Chiều Thi môn nói tiếng Anh 

(độc thoại) 

Theo từng ca thi, từ 14 giờ 00 đến 17 

giờ 00 

2. Cấu trúc và hình thức đề thi không thay đổi so với Kế hoạch 839. Mức 

độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi được tinh giảm phù hợp với thời gian, 

đảm bảo theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học tại Công văn 

số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT và Công văn số 

2786/SGDĐT-GDPT ngày 03/9/2020 của Sở GDĐT. Do giảm thời gian làm bài 

cho nên số lượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong đề thi môn Ngoại ngữ 

(không chuyên) và môn Lịch sử (không chuyên) là 30 câu/đề thi (giảm bớt 10 câu/đề 

thi so với Kế hoạch 839), giảm bớt một số câu ở từng phần trong cấu trúc đề thi, 

nhưng vẫn đảm bảo sự phân hóa của đề thi để lựa chọn được những thí sinh có đủ 

năng lực theo yêu cầu về công tác tuyển sinh của các trường. 

Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch Covid-19, việc điều chỉnh lịch thi, 

thời gian làm bài thi các môn là một trong các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho 

học sinh. Việc bố trí một buổi sáng có hai môn thi cũng giúp cho phụ huynh học 

sinh cũng không phải di chuyển đưa đón con nhiều lần, có thời gian quay về cơ 

quan làm việc, giảm tình trạng tập trung đông người ở ngoài khu vực thi. 

3. Phương án tuyển sinh  

Sở GDĐT đã phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị  phân loại các thí sinh đã 

đăng ký dự thi thành 3 nhóm: Nhóm 1 là thí sinh thuộc diện F0, F1; nhóm 2 là thí 

sinh thuộc diện F2 đang trong thời gian cách ly theo quy định, diện lưu trú tại địa 

bàn bị cách ly, phong tỏa hoặc diện khác mà không được đến trường thi do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19; nhóm 3 là các thí sinh còn lại, được phép đến trường thi. 

Theo đó, thí sinh nhóm 1 được tuyển thẳng vào trường công lập mà thí sinh đã có 

nguyện vọng đăng ký dự tuyển phù hợp với nơi cư trú của thí sinh; thí sinh nhóm 2 

sẽ áp dụng phương thức xét tuyển theo công thức: 

 Điểm xét tuyển = Điểm trung học cơ sở + Điểm trung bình môn toán + Điểm 

trung bình môn ngữ văn + Điểm trung bình môn ngoại ngữ + Điểm trung bình môn 

lịch sử + Điểm ưu tiên.  

(Sở GDĐT sẽ có hướng dẫn chi tiết về nội dung này). 

Phương án này cũng là một trong các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho 

học sinh và những người làm thi, đồng thời sẽ đảm bảo được quyền lợi của tất cả 

các đối tượng học sinh, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành phố 

đó là “không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

4. Về phương án đảm bảo an toàn về công tác phòng chống dịch Covid-

19 cho Kỳ thi 
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Liên ngành Sở Y tế và Sở GDĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành 

số 8332/HDLN:YT-GDĐT ngày 01/6/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-

19 trong kỳ thi, trong đó nêu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của UBND quận, huyện, 

thị xã; các Điểm thi; cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức Kỳ thi; thí sinh 

dự thi; phụ huynh học sinh và các Hội đồng/Ban chuyên môn của Kỳ thi. 

UBND Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh Thành phố năm 

học 2021-2022, giao Sở GDĐT là đơn vị thường trực. Ban Chỉ đạo đã họp, xây 

dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên với yêu cầu tập trung 

cao độ mọi nguồn lực, cơ sở vật chất cho công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 

10 THPT bảo đảm chất lượng và an toàn cao nhất cho học sinh và những người 

tham gia tổ chức kỳ thi trong điều kiện có dịch Covid-19. Ban Chỉ đạo thi, tuyển 

sinh Thành phố cũng đã yêu cầu Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh các quận, huyện, thị 

xã căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch chi tiết, có kịch bản ứng phó với 

mọi diễn biến của dịch. 

Với sự chỉ đạo của UBND Thành phố, ngành GDĐT và các ngành, các đơn 

vị liên quan đã và đang nỗ lực cao nhất để đảm bảo tổ chức một Kỳ thi an toàn, 

nghiêm túc, đúng Quy chế. Để đạt mục tiêu đề ra, công tác tổ chức kỳ thi đòi hỏi 

sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc giữa các lực lượng và cả học sinh, phụ huynh học 

sinh. Theo đó, ở trong Điểm thi, trách nhiệm thuộc về cán bộ, giáo viên, học sinh 

ngành Giáo dục; còn ở ngoài Điểm thi là trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thi, tuyển 

sinh của các quận, huyện, thị xã. Với quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn về mọi mặt 

trong điều kiện có dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố đề nghị 

phụ huynh học sinh có con tham dự kỳ thi yên tâm công tác, cùng đồng thuận, ủng 

hộ với chủ trương chung, đồng thời chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, 

chống dịch Covid-19 để bảo đảm an toàn cho các học sinh, cho gia đình và cộng 

đồng. 

Sở GDĐT mong muốn các em học sinh chú ý đảm bảo giữ gìn sức khỏe, 

nghiêm túc thực hiện quy định phòng chống dịch bệnh, yên tâm ôn tập để tham dự 

Kỳ thi đạt kết quả cao nhất./. 

      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 


