UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 778 /SGD&ĐT- GDTrH
V/v tuyển sinh lớp 10 năm học 2022- 2023,
trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thực hiện
Đề án thí điểm xây dựng trường tiên tiến
theo xu thế hội nhập quốc tế

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày24 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng.
Thực hiện Đề án thí điểm xây dựng các trường mầm non, phổ thông tiên tiến
theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 ban
hành kèm theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh (gọi
là Đề án thí điểm xây dựng trường tiên tiến); Công văn số 837/SGD&ĐT-GDTrH
ngày 29/4/2022 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm
học 2022-2023, sau khi xem xét phương án tuyển sinh vào lớp 10, năm học 20222023, thực hiện Đề án thí điểm xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc
tế theo Tờ trình số 43/TTr-THPT HTK ngày 21/5/2022 của Trường THPT Huỳnh
Thúc Kháng, Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 10,
năm học 2022-2023, thực hiện Đề án thí điểm xây dựng trường tiên tiến trường
THPT Huỳnh Thúc Kháng gồm các nội dung sau:
1. Về chỉ tiêu
Tuyển sinh 05 lớp, sĩ số 35 học sinh/lớp.
2. Đối tượng tuyển sinh
Học sinh đã trúng tuyển vào 01 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ
An trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 và có nguyện
vọng tham gia học lớp 10 thực hiện Đề án thí điểm xây dựng trường tiến tiến.
3. Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển thông qua hồ sơ đăng kí tuyển sinh kết hợp phỏng vấn trực tiếp học sinh.
4. Đăng kí tuyển sinh
a) Hồ sơ đăng kí tuyển sinh
Hồ sơ đăng kí tuyển sinh gồm:
- Phiếu đăng kí xét tuyển;
- Bản sao kết quả học tập lớp 9 có xác nhận của trường THCS;
- Bản sao công chứng chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế (nếu có).
- Bản sao công chứng thành tích học tập, rèn luyện khác (nếu có).
b) Địa điểm, thời điểm nạp hồ sơ
Trực tiếp tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Nhà trường thông báo thời
hạn nạp hồ sơ đảm bảo phù hợp với kế hoạch tuyển sinh các trường THPT khác, chậm
nhất 15/7/2022.
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5. Nguyên tắc và cách thức xét tuyển
- Xét tuyển đối với học sinh đã trúng tuyển vào 01 trường THPT công lập
trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 2023, có nguyện vọng tham gia học lớp 10 thực hiện Đề án thí điểm xây dựng
trường tiến tiến, được đánh giá “đạt” trong kỳ phỏng vấn do nhà trường tổ chức
(đánh giá về năng lực tư duy, về năng lực ngôn ngữ, về kĩ năng ứng xử đơn giản
trong cuộc sống), ưu tiên học sinh có chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế được quy
đổi tương đương 4.0 trở lên theo chứng chỉ IELTS học thuật (IELTS Academic) (theo
bảng quy đổi điểm chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế ban hành Kèm theo Công
văn số 837/SGD&ĐT- GDTrH ngày 29/4/2022 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn
tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023).
- Cách xét học sinh trúng tuyển: Xét học sinh trúng tuyển trong số học sinh đủ
hồ sơ theo quy định, được đánh giá “đạt” ở phần phỏng vấn và thực hiện như sau:
+ Xác định điểm xét tuyển của mỗi học sinh: Là tổng điểm các môn thi trong
Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, trong đó điểm môn Toán và Ngữ văn
lấy hệ số 1, điểm môn tiếng Anh lấy hệ số 3 (thang điểm 10).
+ Xét tuyển học sinh có chứng chỉ năng lực tiếng Anh quốc tế theo điểm quy đổi
tương đương 4.0 trở lên theo chứng chỉ IELTS học thuật (IELTS Academic): Thực hiện xét
tuyển theo thứ tự điểm quy đổi từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trong trường hợp xét
đến chỉ tiêu cuối cùng, nếu có nhiều học sinh có điểm quy đổi bằng nhau, thực hiện ưu tiên
cho học sinh có điểm xét tuyển cao hơn.
+ Trong trường hợp chưa hết chỉ tiêu, xét học sinh trúng tuyển theo điểm xét
tuyển từ cao đến thấp cho hết chỉ tiêu. Trong trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng, nếu
có nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, thực hiện ưu tiên cho học sinh có điểm
thi môn tiếng Anh trong Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 cao
hơn; các thành tích khác trong học tập, rèn luyện.
6. Tổ chức thực hiện
a) Căn cứ Hướng dẫn này, nhà trường xây dựng phương án tuyển sinh cụ thể,
thông báo phụ huynh học sinh biết; tăng cường công tác truyền thông để phụ huynh
học sinh có đủ thông tin về các lớp thực hiện Đề án thí điểm xây dựng trường tiên
tiến, đặc biệt về chương trình giáo dục của nhà trường, chuẩn đầu ra đối với các nội
dung giáo dục tăng cường.
b) Phương án tuyển sinh của nhà trường ngoài các thông tin: chỉ tiêu, đối
tượng tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, đăng kí xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển,
cần có thông tin về: phương án tổ chức dạy học ở từng lớp học (về nhóm các môn
học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập, chương trình giáo dục tăng cường, mức học
phí cho mỗi nội dung giáo dục tăng cường, phương án tổ chức dạy học/hoạt động
giáo dục); phương thức phỏng vấn học sinh (nội dung và yêu cầu cần đạt, cách thức
phỏng vấn, tiêu chí đánh giá (đạt/không đạt)).
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c) Trình Sở phê duyệt kết quả trúng tuyển được thực hiện theo Công văn số
837/SGD&ĐT- GDTrH ngày 29/4/2022 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh
các lớp đầu cấp năm học 2022-2023.
Nhận được Công văn này yêu cầu Hiệu trưởng trường THPT Huỳnh Thúc
Kháng triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong quá trình triển khai, nếu có
vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị trao đổi với Phòng Giáo dục Trung học để được
giải đáp.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Giám đốc (báo cáo);
- Các Phó Giám đốc (chỉ đạo);
- Lưu VT, GDTrH.
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