
SỞ GD&ĐT LÀO CAI

TRƯỜNG THPT SỐ 2 BÁT XÁT

Số:            /KH-THPTS2.BX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bát Xát, ngày 04 tháng 5 năm 2022

KẾ HOẠCH
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Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo 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 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh trung
học cơ sở và trung học phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai
về việc phê duyệt phương án xét công nhận tốt nghiệp THCS và tuyển sinh THPT trên
địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022; Văn bản số 1724/UBND-VX ngày 25/4/2022 của UBND
tỉnh Lào Cai về việc thống nhất nguyên tắc tuyển thẳng trong phương án tuyển sinh
vào lớp 10 THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 03/TB-SGD&ĐT ngày 21/01/2022 của Sở GD&ĐT về
việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023;
văn bản số 653/SGD&ĐT-GDTrH ngày 16/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về
việc tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT năm học 2021-2022,

Trường THPT số 2 Bát Xát xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT
năm học 2022- 2023, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích    

- Huy động tối đa số học sinh đã tốt nghiệp THCS trên địa bàn huyện Bát Xát
tham gia dự tuyển vào trường.

- Nâng cao chất lượng tuyển sinh, đảm bảo tuyển đủ số lượng học sinh vào lớp
10 THPT theo kế hoạch, chỉ tiêu được giao, chính xác, khách quan, hiệu quả.

2. Yêu cầu
- Thực hiện công tác tuyển sinh nghiêm túc theo đúng Quy chế của Bộ

GD&ĐT; hướng dẫn của Sở GD&ĐT Lào Cai.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động học sinh đi học sau tốt
nghiệp THCS, đặc biệt là ở các xã vùng cao của huyện Bát Xát.

- Phối hợp tốt với phòng GD&ĐT, UBND các xã, các trường THCS trong công
tác tham mưu với UBND huyện Bát Xát về công tác tuyển sinh và vận động học sinh đi
học.

II- CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 270 học sinh, chia làm 06 lớp.
- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển
III- ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CỦA THÍ SINH

1- Điều kiện dự tuyển
- HS có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các xã trong huyện Bát Xát, trừ các xã

Mường Hum, Sàng Ma Sáo, Nậm Pung, Trung Lèng Hồ, Dền Sáng, Dền Thàng;
- Đã tốt nghiệp THCS;
- Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi (sinh năm 2007 theo giấy khai

sinh). 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 cao hơn 03 tuổi so với tuổi
quy định.

- Đối với các trường hợp học sinh không có hộ khẩu thường trú nhưng đã sinh
sống và có thời gian học tập ít nhất là 01 năm lớp 9 trên địa bàn huyện Bát Xát thì vẫn
được tham gia dự tuyển vào trường.

2- Hồ sơ đăng ký dự tuyển                

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
-  B ằ n g  t ố t  n g h i ệ p  t r u n g  h ọ c  c ơ  s ở  h o ặ c  g i ấ y  c h ứ n g  n h ậ n  t ố t  n g h i ệ p  t r u n g 

h ọ c   c ơ   s ở   t ạ m   t h ờ i   h o ặ c   b ả n   s a o   b ằ n g   t ố t   n g h i ệ p   t r u n g   h ọ c   c ơ   s ở . 
- Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính).
- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu

có).
- Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học

đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành
án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

IV- TUYỂN THẲNG, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

1. Tuyển thẳng
Tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông các đối tượng sau đây:
- Học sinh đã tốt nghiệp trường PT DTNT THCS&THPT.
- Học sinh là người dân tộc rất ít người (gồm các dân tộc: Ơ Đu, Pu Péo, Si La,

Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao).
- Học sinh khuyết tật.
- Học sinh đoạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể

thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.
- Học sinh đoạt giải Ba trở lên trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh do

Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai tổ chức và xếp loại tốt nghiệp cấp THCS đạt loại Giỏi.
2. Chế độ ưu tiên

2.1. Cộng 2 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.
2.2. Cộng 1,5 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%”.

2.3. Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng:
- Người dân tộc thiểu số hoặc người có cha hoặc mẹ là 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.
Học sinh thuộc nhiều chế độ ưu tiên, chỉ được hưởng chế độ ưu tiên cao nhất.
VI- TỔ CHỨC THI TUYỂN



1. Môn thi
- Môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc).
- Riêng đối với bài thi môn Ngoại ngữ: Miễn thi và được tính điểm tối đa (10

điểm) để  xét tuyển khi học sinh có một trong các chứng chỉ sau:

TT Môn
Chứng chỉ đạt yêu cầu tối

thiểu (có giá trị đến ngày tổ
chức thi)

Đơn vị cấp chứng chỉ

1
Tiếng
Anh

- TOEFL ITP 450 điểm
- TOEFL iBT 45 điểm

Educational Testing Service (ETS)

IELTS 4.0 điểm
- British Council (BC)
- International Development Program 
(IDP)

2
Tiếng
Trung
Quốc

HSK cấp độ 3

Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung
Quốc (Han Ban); Ủy ban Khảo thí trình
độ Hán ngữ quốc gia (The National
Committee for the Test of Proficiency
in Chinese); Tổng bộ Viện Khổng tử
(Trung Quốc).

2. Thời gian, địa điểm thi
- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 10/6/2022 đến ngày 11/6/2022 (lịch thi từng môn

cụ thể sẽ thông báo khi học sinh nộp hồ sơ).
- Địa điểm: Trường THPT số 2 Bát Xát
3. Điểm xét tuyển

ĐXT = Tổng điểm các bài thi (hệ số 2) + Điểm Ưu tiên
- Trong đó: Tổng điểm các bài thi là điểm bài thi các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại

ngữ (sau khi đã làm tròn theo quy định). Điểm Ưu tiên: Điểm cộng cho các đối tượng
được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định.

- Nguyên tắc xét tuyển:
+ Chỉ đưa vào diện xét tuyển những thí sinh không vi phạm Quy chế trong Kỳ thi

tuyển sinh và không có bài thi điểm 0 (không).
+ Số chỉ tiêu còn lại (sau khi tuyển thẳng), căn cứ ĐXT, xét điểm từ cao đến thấp

để tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh
có ĐXT bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh dựa vào kết quả của một số chỉ số khác
theo thứ tự ưu tiên sau: kết quả cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh
trung học (chỉ xét giải chính thức); điểm trung bình các môn học Ngữ văn, Toán, Ngoại
ngữ cuối năm học lớp 9.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền, vận động
- Thời gian: từ tháng 4 đến 14/5/2022
- Hình thức:
+ Xây dựng tờ rơi, video giới thiệu về nhà trường để học sinh xem trong các giờ

ngoại khóa và học sinh có thể tìm hiểu thông tin về nhà trường, về tuyển sinh trên
trang thông tin điện tử của nhà trường tại địa chỉ: http://thptso2batxat.laocai.edu.vn/
hoặc trang https://www.facebook.com/batxat2/

+ Cán bộ, giáo viên được phân công phụ trách địa bàn các xã đến các trường
THCS gặp trực tiếp học sinh lớp 9 để tuyên truyền, vận động, khảo sát nguyện vọng
học sinh đi học tiếp lên THPT; phối hợp với phòng GD&ĐT, UBND xã, Hiệu trưởng
trường THCS và GVCN lớp 9 để vận động học sinh tham gia dự tuyển; tuyên truyền
tới phụ huynh học sinh thông qua học phụ huynh cuối năm tại các trường THCS.

http://thptso2batxat.laocai.edu.vn/


+ Phối hợp với Phòng GD&ĐT, các trường THCS tổ chức giao lưu chuyên môn
trong công tác hướng dẫn học sinh ôn thi tuyển sinh.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh; phân công cán bộ, giáo viên phụ trách địa bàn
(có bản phân công kèm theo)

2. Tổ chức thu, nhận hồ sơ

- Thời gian: Từ ngày 20/5 đến ngày 03/6/2022 tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự
tuyển của học sinh.

- Hình thức: Học sinh hoặc phụ huynh nộp trực tiếp cho bộ phận thu hồ sơ của
nhà trường.

- Bộ phận thường trực tuyển sinh (Điện thoại văn phòng: 02143.898.922)
+ Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Quảng, ĐT: 0988.624.984 hoặc 02143.501.366
+ Phó Hiệu trưởng: Trần Văn Dương, ĐT: 0393.960.422 hoặc 02143.501.479
+ Phó Hiệu trưởng: Dương Quỳnh Hương, ĐT: 0375.174.374
+ Văn phòng: Phan Thị Mai Khanh, ĐT: 0974.321.653
3. Phương án tổ chức ăn, ở cho học sinh dự thi
- Nhà trường bố trí chỗ ăn, ở cho học sinh ở xa có nhu cầu ở tại trường trong

thời gian thi. Phối hợp với phụ huynh học sinh và các trường THCS thống nhất
phương án, thời gian di chuyển, ăn, ở của học sinh.

- Học sinh có nhu cầu sẽ đăng kí khi nộp hồ sơ dự thi. Nhà trường tiếp nhận học
sinh ăn, ở trong bán trú từ ngày 09/6/2022.

4.  Thông báo kết quả thi và kết quả trúng tuyển
- Thông báo kết quả thi: trước ngày 20/6/2022
- Duyệt kết quả với Sở GD&ĐT: tháng 6/2022
- Thông báo kết quả trúng tuyển: trước ngày 20/8/2022 (DS học sinh trúng

tuyển sẽ được gửi về các trường THCS, UBND các xã và niêm yết tại bảng tin nhà

trường)

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, trường
THPT số 2 Bát Xát báo cáo Sở GD&ĐT, UBND huyện Bát Xát và đề nghị Phòng
GD&ĐT, UBND các xã, Hiệu trưởng các trường THCS phối hợp thông báo tới học
sinh lớp 9 và phụ huynh học sinh./.

Nơi nhận:
- Phòng GDTrH-Sở GD&ĐT;
- Phòng GD&ĐT Bát Xát;
- UBND các xã trên địa bàn huyện Bát Xát;
- Các trường THCS trên địa bàn huyện Bát Xát;
- Niêm yết bảng tin;
- Trang thông tin điện tử;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Quảng



LỊCH THỰC HIỆN
CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022-2023

TT Nội dung công việc
Người thực

hiện
Thời gian thực

hiện
Ghi chú

1
Khảo sát học sinh lớp 9
đăng kí dự tuyển vào lớp
10 năm học 2022-2023

Hiệu trưởng,
GV phụ trách

địa bàn

Tháng 
4,5/2022

2
Tham mưu tổ chức Hội
nghị tuyển sinh huyện Bát
Xát

Hiệu trưởng
Tháng 5/2022

3
Tổ chức và phối hợp tuyên
truyền và vận động học
sinh tham gia dự tuyển.

Hiệu trưởng,
GV phụ trách

địa bàn

Lần 1: Tháng 
4/2022

Lần 2: Tháng 
5/2022

4
Tổ chức tiếp nhận hồ sơ
đăng kí dự tuyển

Bộ phận tiếp
nhận hồ sơ (đ/c

Khanh tổ
trưởng)

Từ 20/5 đến 
05/6/2022

5
Chuẩn bị các điều kiện tổ
chức thi tuyển

Hội đồng tuyển
sinh

Từ 05/6 đến
8/6/2022

6

Tiếp nhận học sinh ở bán
trú và tổ chức ăn, ở, sinh
hoạt cho HS trong thời
gian dự thi.

Tổ quản lý HS
bán trú Từ 09/6 đến

11/6/2022

7 Tổ chức thi theo lịch
Hội đồng coi,

chấm thi
Theo lịch của
HĐ từ 10/6

8 Tổ chức xét duyệt
Hội đồng tuyển

sinh
Tháng 6/2022

9 Báo cáo kết quả tuyển sinh Hiệu trưởng Tháng 6/2022
10 Thông báo kết quả Hiệu trưởng Tháng 8/2022

PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

LÀM CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2022-2023



TT Xã
Lãnh đạo phụ

trách

Giáo viên trực tiếp thực
hiện

Thời gian thực
hiện công tác
tuyên truyền,
vận động học

sinh

Ghi
chú

1 Bản Vược

Dương Quỳnh
Hương - PHT

Nguyễn Thị Loan
Tháng 5

2 Mường Vi
Trịnh Khắc Bình; 
Phạm Thị Hồng Xuân

Tháng 5

3 Cốc Mỳ
Ma Công Triều, Đỗ Thị
Hồng Nhung

Tháng 5

4 Bản Qua Phạm Đức Thuận
Tháng 5

5
Trịnh 
Tường

Nguyễn Văn
Quảng - HT

Phạm Văn Hiệp, 
Nguyễn Thị Hoài Thu

Tháng 5

6 A Mú Sung
Trần Minh Đức, Phan 
Thị Huyền

Tháng 5

7 Nậm Chạc
Vũ Tuấn Anh; Kim Thị
Thúy

Tháng 5

8 Bản Xèo

Trần Văn Dương
- PHT

Lê Quang Đạo, Ngô 

Hằng Ly
Tháng 5

9 A Lù
Hoàng Mạnh Giang, 
Cồ Thị Lan

Tháng 5

10 Y Tý
Lưu Văn Huy; Ngọ 
Văn Toàn

Tháng 5

11 Pa Cheo
Phan Hùng Lưu; Phàn 

Thị Thanh
Tháng 5

Nhiệm vụ của CB, GV làm công tác tuyển sinh:
- Nắm chắc quy chế tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, các chế độ

chính sách, quyền lợi của học sinh được hưởng khi học tại trường;
- Có trách nhiệm liên hệ với trường THCS, UBND xã thống nhất thời gian tổ

chức tuyên truyền, khảo sát học sinh đăng kí dự tuyển. Làm việc với UBND xã, trường
THCS thống nhất phương án phối hợp vận động học sinh đăng kí dự tuyển (biên bản
làm việc, danh sách học sinh đăng ký dự tuyển kèm theo);

- Báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động với Hiệu trưởng và đề xuất phương án
đảm bảo số lượng, chất lượng nguồn tuyển sinh.
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