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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông
và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh
năm học 2021 - 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật giáo dục ngày 14/6/2019;
Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học
sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về việc phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến
năm 2025 và những năm tiếp theo;
Căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 32/2020/TTBGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Văn bản hợp nhất số
03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển
sinh THPT; Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 ban hành
Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Thông tư
số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/1/2016 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động
của trường phổ thông dân tộc nội trú;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 271/TTrSGDĐT ngày 03/3/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển sinh vào lớp
10 trung học phổ thông và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông
Chuyên Hà Tĩnh năm học 2021 - 2022.
Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế
hoạch và báo cáo kết quả thưc hiện cho UBND tỉnh sau khi kết thúc tuyển sinh vào lớp
10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh
năm học 2021 - 2022.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; Thủ
trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, VX.
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KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10
trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh năm học 2021 - 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 11/3/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)
A. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2021 - 2022.
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tuyển học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2021 - 2022
vừa đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vừa thực hiện phân luồng sau trung học cơ
sở (THCS).
- Cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục THCS.
2. Yêu cầu
- Thực hiện đúng quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT);
đảm bảo an toàn, chính xác, công bằng và khách quan.
- Tạo thuận lợi cho học sinh dự thi.
II. NỘI DUNG TUYỂN SINH
1. Địa bàn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh,
phương thức tuyển sinh, đăng ký tuyển sinh.
a) Địa bàn tuyển sinh: Tuyển sinh học sinh đã tốt nghiệp THCS có hộ khẩu
(hộ khẩu thường trú hoặc hộ khẩu tạm trú) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hoặc tốt
nghiệp THCS tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
b) Đối tượng tuyển sinh:
- Đối tượng tuyển sinh vào trường THPT (trừ trường THCS và THPT Dân tộc
nội trú Hà Tĩnh), các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên
cấp THPT thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Văn bản hợp nhất số
03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành
Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.
- Đối tượng tuyển sinh vào trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh:
Có độ tuổi theo đúng quy định tại Điều 33, Thông tư số 32/2020/TTBGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường
THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, đã tốt nghiệp
THCS chương trình giáo dục phổ thông tại trường THCS và THPT Dân tộc nội trú
Hà Tĩnh hoặc đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông là người dân
tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
c) Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập:
Sở GDĐT căn cứ Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thông qua Kế hoạch biên chế công chức trong
các cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự
nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2021; Quyết định
522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án

“Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ
thông giai đoạn 2018 - 2025 và Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018
của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phát triển giáo dục mầm non và phổ
thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo để giao chỉ tiêu lớp, học
sinh cho từng trường THPT, đảm bảo tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập
chung toàn tỉnh không quá 72% số học sinh lớp 9 năm học 2020 - 2021.
d) Phương thức tuyển sinh:
- Thi tuyển: Đối với các trường THPT công lập.
- Xét tuyển: Đối với các trường THPT ngoài công lập, trường THCS và THPT
Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục thường
xuyên cấp THPT. Sở GDĐT căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện năm học lớp
9 của học sinh để xét tuyển.
- Thi tuyển kết hợp với xét tuyển: Đối với trường Tiểu học, THCS và THPT
Đại học Hà Tĩnh.
e) Đăng ký nguyện vọng tuyển sinh: Mỗi thí sinh được đăng ký tuyển sinh tối
đa 02 nguyện vọng (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2) vào các trường THPT công
lập. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì được xem xét tuyển sinh theo
nguyện vọng 2 ở những trường THPT chưa đủ chỉ tiêu; việc tuyển sinh nguyện
vọng 2 căn cứ vào điểm thi tuyển.
2. Thi tuyển
a) Môn thi, hình thức thi:
- Môn thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.
- Hình thức thi: Môn Toán, Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; môn Tiếng
Anh kết hợp trắc nghiệm với tự luận.
b) Thời gian làm bài thi:
- Các môn Toán, Ngữ văn: 90 phút.
- Môn Tiếng Anh: 60 phút.
c) Lịch thi:
- Buổi sáng ngày 02/6/2021: Thi môn Ngữ văn và môn Tiếng Anh.
- Buổi chiều ngày 02/6/2021: Thi môn Toán.
d) Đề thi: Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu trong chương trình lớp 9.
e) Điểm thi tuyển:
- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài
thi được cho theo thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân.
- Hệ số điểm bài thi: Điểm bài thi môn Toán và môn Ngữ văn tính hệ số 2,
điểm bài thi môn Tiếng Anh tính hệ số 1.
- Điểm thi tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng
thêm cho đối tượng ưu tiên.
f) Nguyên tắc tuyển sinh:
- Sở GDĐT căn cứ tình hình thực tế để quy định điểm sàn tuyển sinh vào
các trường THPT.
- Chỉ tuyển sinh đối với thí sinh tham gia thi tuyển, thi đủ ba bài thi theo quy
định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đạt điểm lớn
hơn 1 và tổng các bài thi đạt từ điểm sàn trở lên.

- Căn cứ điểm thi tuyển từ cao xuống thấp để tuyển sinh. Trường hợp xét đến
chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm bằng nhau thì lấy tổng điểm trung bình
cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống
thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng tổng điểm trung
bình cả năm của môn Toán và môn Ngữ văn của năm học lớp 9, nếu vẫn còn
những thí sinh có điểm bằng nhau thì giao Sở GDĐT quyết định số lượng tuyển
sinh.
3. Đối tượng tuyển thẳng, đối tượng cộng điểm ưu tiên; điểm cộng cho
đối tượng ưu tiên.
a) Đối tượng tuyển thẳng, đối tượng cộng điểm ưu tiên: Thực hiện theo
khoản 1, khoản 2 Điều 7 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019
của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển
sinh THPT.
b) Điểm cộng cho đối tượng ưu tiên
- Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng thuộc nhóm đối tượng 1 được
quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT
ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh
THCS và tuyển sinh THPT.
- Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng thuộc nhóm đối tượng 2 được
quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT
ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh
THCS và tuyển sinh THPT.
- Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng thuộc nhóm đối tượng 3 được
quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày
03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS
và tuyển sinh THPT.
III. NGUỒN KINH PHÍ TUYỂN SINH
Thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ, Sở GDĐT căn cứ quy định hiện hành
hướng dẫn việc thu, chi.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Chủ trì công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022.
b) Căn cứ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nội dung trong Kế
hoạch này, ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, tổ chức việc tuyển sinh vào lớp
10 THPT đảm bảo nghiêm túc, khách quan, an toàn, đúng quy định.
c) Ra quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban của hội đồng thi (Ban Thư
ký, Ban Làm đề thi và Sao in đề thi, Ban Coi thi, Ban Chấm thi, Ban Phúc khảo bài
thi).
d) Ra quyết định thành lập các đoàn thanh tra công tác tổ chức thi, công tác
tuyển sinh.
e) Ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, quyết định phê duyệt kết
quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT.
f) Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật.
g) Thực hiện thống kê, báo cáo kịp thời về công tác tuyển sinh cho Ủy ban
nhân dân tỉnh và Bộ GDĐT.

2. Các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị
xã.
Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Giao
thông Vận tải, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh, Đài phát thanh và Truyền
hình Hà Tĩnh, các ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã theo
chức năng nhiệm vụ của ngành phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo thực
hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022.
B. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN HÀ TĨNH NĂM
HỌC 2021 - 2022
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích
Tuyển những học sinh có năng lực ở một số môn học vào học lớp 10 THPT
Chuyên Hà Tĩnh nhằm thực hiện mục tiêu bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất
nước.
2. Yêu cầu
Thực hiện đúng quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT đảm bảo an toàn, chính
xác, công bằng và khách quan.
II. NỘI DUNG TUYỂN SINH
1. Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông
tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có độ tuổi được quy định tại Điều
23 Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên.
2. Điều kiện dự tuyển: Học sinh được tham gia dự tuyển vào trường
THPT Chuyên Hà Tĩnh khi có đủ các điều kiện sau:
- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở
từ khá trở lên.
- Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.
3. Phương thức tuyển sinh
a) Vòng 1: Sơ tuyển
Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có hồ sơ dự tuyển hợp lệ và
đủ điều kiện dự tuyển. Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng
2 được căn cứ vào các tiêu chí sau:
- Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp trung học cơ sở.
- Kết quả tốt nghiệp trung học cơ sở.
Các tiêu chí trên được đánh giá bằng điểm số. Sở GDĐT quy định cách
thức cho điểm và mức điểm sơ tuyển cần đạt của các tiêu chí để chọn học sinh
vào thi tuyển vòng 2.
b) Vòng 2: Thi tuyển
- Môn thi: Môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và 01 môn
chuyên (đối với lớp chuyên Sử - Địa thi môn chuyên thay thế là môn Ngữ văn;
lớp chuyên Pháp thi môn chuyên thay thế là môn Tiếng Anh). Thí sinh đăng ký
dự thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên đồng thời đăng ký 02 nguyện vọng
(nguyện vọng 1, nguyện vọng 2) để tuyển sinh vào các trường THPT không
chuyên.
- Lịch thi:

+ Các môn không chuyên: thi chung đề và lịch thi với Kỳ thi tuyển sinh
vào lớp 10 THPT không chuyên (ngày thi 02/6/2021).
+ Môn chuyên:
Buổi sáng ngày 03/6/2021 thi các môn chuyên: Toán, Ngữ văn.
Buổi chiều ngày 03/6/2021 thi các môn chuyên: Vật lý, Hóa học, Sinh học,
Tiếng Anh, Tin học.
- Hình thức thi môn chuyên: Áp dụng theo hình thức tự luận; riêng môn
Tiếng Anh kết hợp trắc nghiệm với tự luận và kiểm tra kỹ năng nghe, môn Tin
học thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính.
- Thời gian làm bài thi môn chuyên: 150 phút.
- Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, nếu chấm bài thi theo thang điểm
khác thì kết quả điểm các bài thi phải quy đổi ra thang điểm 10, làm tròn đến hai
chữ số thập phân.
- Hệ số điểm bài thi: Điểm các bài thi không chuyên tính hệ số 1, điểm các
bài thi môn chuyên tính hệ số 3.
- Điểm thi tuyển: Là tổng điểm các bài thi môn không chuyên và bài thi
môn chuyên đã tính hệ số.
- Nguyên tắc tuyển sinh:
+ Tuyển sinh vào trường THPT Chuyên: Chỉ tuyển sinh đối với thí sinh
được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế
trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đạt từ 5 điểm trở lên. Căn cứ điểm thi tuyển
vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng
môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm thi
tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi
môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung
bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các
môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn, nếu vẫn còn những thí sinh có điểm bằng
nhau thì giao Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định số lượng tuyển sinh.
+ Trong trường hợp thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT Chuyên
thì sử dụng kết quả các bài thi môn không chuyên để tuyển sinh theo quy định
của trường THPT không chuyên.
- Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển 11 lớp; gồm: Chuyên Toán 02 lớp, chuyên
Tin 01 lớp, chuyên Anh 02 lớp, chuyên Lý 01 lớp, chuyên Hoá 01 lớp, chuyên
Sinh 01 lớp, chuyên Văn 01 lớp, chuyên Sử-Địa 01 lớp, chuyên Pháp 01 lớp.
Mỗi lớp không quá 35 em, riêng các lớp chuyên Ngoại ngữ không quá 25 em.
III. NGUỒN KINH PHÍ TUYỂN SINH
Thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ, Sở GDĐT căn cứ quy định hiện hành
hướng dẫn việc thu, chi.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Chủ trì công tác tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm
học 2021 - 2022.
b) Căn cứ quy định của Bộ GDĐT và các nội dung trong Kế hoạch này, ban
hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, tổ chức việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT
Chuyên Hà Tĩnh đảm bảo nghiêm túc, khách quan, an toàn, đúng quy định.

c) Ra quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban của hội đồng thi (Ban Thư
ký, Ban Làm đề thi và Sao in đề thi, Ban Coi thi, Ban Chấm thi, Ban Phúc khảo bài
thi).
d) Ra quyết định thành lập đoàn thanh tra công tác tổ chức thi, công tác tuyển sinh.
e) Ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, quyết định phê duyệt kết
quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh.
f) Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật.
g) Thực hiện thống kê, báo cáo kịp thời về công tác tuyển sinh cho Ủy ban
nhân dân tỉnh và Bộ GDĐT.
2. Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh
Chậm nhất trước ngày thi tuyển 60 ngày, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh
thông báo tuyển sinh bằng văn bản đến các cơ quan quản lý giáo dục, các trường
học có đối tượng dự thi và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại
chúng.
3. Các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã
Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Giao
thông Vận tải, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Báo Hà Tĩnh, Đài phát thanh và Truyền
hình Hà Tĩnh, các ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã theo
chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo thực
hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022./.

