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THÔNG BÁO 

V/v tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 

 
 Căn cứ Công văn số 6047/UBND-VP ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc điều chỉnh phương án, kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 

học 2021-2022;  

Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 05/04/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

về việc phê duyệt Phương án – Kế hoạch thi tốt nghiệp THPT, xét tốt nghiệp THCS năm 

2021 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022;  

Quyết định 597/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về 

việc phê duyệt chỉ tiêu tuyến sinh đầu cấp năm học 2021- 2022 đối với các đơn vị trực thuộc 

Sở GDĐT;  

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;  

Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có 

nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Thực hiện công văn số 1467/SGDĐT – QLCL ngày 21/6/2021 về Hướng dẫn thực 

hiện xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT Năm học 2021 – 2022; 

Thực hiện công văn số 1515/SGDĐT – QLCL ngày 28/06/2021 về hướng dẫn quy 

đổi hình thức xếp loại học sinh học mô hình trường học mới xét tuyển vào lớp 10. 

Trường THPT Vũng Tàu thông báo một số nội dung sau: 

 

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh  
- Mỗi trường THPT (công lập và ngoài công lập) thành lập một Hội đồng tuyển 

sinh do Sở GDĐT ra quyết định, gồm các thành phần theo quy định tại Điều 8, Văn bản 

hợp nhất số 03/VBHN - BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT.  

- Các trường THPT chủ động đề cử danh sách thành viên Hội đồng tuyển sinh, 

gửi về Sở GDĐT trước ngày 26/06/2021 để ra quyết định.  

2. Nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng 
- Triển khai cho các thành viên trong Hội đồng học tập nội dung các văn bản 

hướng dẫn việc xét tuyển sinh của Bộ GDĐT, Sở GDĐT.  

- Thông báo, hướng dẫn những quy định cụ thể đến học sinh và phụ huynh đăng 

ký dự tuyển.  

- Nhận hồ sơ dự tuyển, bàn giao hồ sơ học sinh cho các trường bạn theo quy định.  

 

 

 



II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 

- Tổng số hồ sơ đăng ký vào trường: 725 hồ sơ.  

- Chỉ tiêu được giao                          :  630 học sinh 

 

III. HÌNH THỨC TUYỂN SINH:  
Xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh THCS và THPT theo Thông tư số 11/2014/TT-

BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và được sửa đổi bổ 

sung tại Thông tư số 05/2018/TT- BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN 
Điểm xét tuyển là tổng số điểm của Điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 

4 năm học lớp 6,7,8,9 ở cấp THCS của học sinh và điểm cộng cho đối tượng ưu tiên 

a) Tính điểm theo kết quả rèn luyện và học tập các lớp 6,7,8,9 ở cấp THCS của 

học sinh, cụ thể như sau:  

- Hạnh kiểm TỐT và học lực GIỎI: 10 điểm. 

- Hạnh kiểm KHÁ và học lực GIỎI hoặc hạnh kiểm TỐT và học lực KHÁ: 9 điểm. 

- Hạnh kiểm KHÁ và học lực KHÁ: 8 điểm.  

- Hạnh kiểm T. BÌNH  và học lực GIỎI hoặc hạnh kiểm TỐT và học lực T. BÌNH: 

7 điểm.  

- Hạnh kiểm KHÁ và học lực T. BÌNH hoặc hạnh kiểm T. BÌNH và học lực KHÁ: 

6 điểm.  

- Các trường hợp còn lại: 5 điểm 

b) Quy định điểm cộng cho đối tượng ưu tiên  

- Đối tượng 1 cộng 2,0 điểm gồm: Con liệt sĩ; Con thương binh, bệnh binh có tỷ 

lệ mất sức lao động từ 81% trở lên; Con những người được hưởng chế độ như thương 

binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên; Người dân tộc thiểu số, bản 

thân có hộ khẩu thường trú ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; Con của người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.  

- Đối tượng 2 cộng 1,5 điểm gồm: Con Anh hùng lực lượng vũ trang; con Anh 

hùng lao động; Con Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Con thương binh, bệnh binh và con của 

người được hưởng chế độ như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động dưới 

81%;  

- Đối tượng 3 cộng 1,0 điểm gồm: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu 

số; Người dân tộc thiểu số; Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; con của cán bộ chiến sỹ đang thực 

hiện nhiệm vụ tại Hoàng Sa, Trường Sa và Nhà giàn DK1;  

 
( Chú thích Nếu học sinh có nhiều chế độ ưu tiên khác nhau thì lấy chế độ ưu tiên 

có mức cộng điểm cao nhất.) 

 

V. CÁC NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN  

Căn cứ vào chỉ tiêu và nguyện vọng của thí sinh, lấy theo Điểm xét tuyển từ cao 

xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Trường hợp có nhiều thí sinh có Điểm xét 

tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên như sau:  



- Tổng điểm trung bình môn cả năm của 03 môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh lớp 

9 cao hơn;  

- Điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình 

cao hơn;  

- Thí sinh đạt giải cấp tỉnh trong các kỳ thi về Văn hóa, KHKT, VN, TDTT, các 

kỳ thi khác tổ chức cho học sinh THCS cao hơn.  

 

VI. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

- Thành lập hội đồng tuyển sinh: 26/6/2021. 

- Hoàn thành công tác sơ tuyển trước ngày 28/6/2021. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra, cập nhật dữ liệu thông tin dự xét tuyển về Sở Giáo dục 

và Đào tạo trước ngày 3/7/2021. 

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu xét tuyển chính thức: 10/7/2021. 

- Công bố kết quả: Dự kiến 10/7 đến 20/7/2021. 

- Duyệt kết quả trúng tuyển, thực hiện giao – nhận hồ sơ thí sinh đỗ theo NV2 cho 

trường bạn và trả hồ sơ cho thí sinh rớt: 30/7/2021. 

- Mọi thông tin chi tiết về danh sách trúng tuyển vào trường THPT Vũng Tàu.  

Khi nào Sở Giáo dục và Đào tạo có quyết định nhà trường sẽ thông báo tới quý phụ 

huynh và các em học sinh. 

- Nhận đơn đăng ký ban học (ban KHTN/KHXH) sau khi biết kết quả trúng tuyển. 

 

VII. KÊNH THÔNG TIN 

Mọi thông tin tuyển sinh 10 của trường được cập nhật trên webside của trường:  

https://thpt-vungtau.edu.vn/ và trang fanpage: Tuyển Sinh 10 THPT Vũng Tàu và 

THPT Vũng Tàu Thân Yêu. 

 

Nơi nhận:                HIỆU TRƯỞNG 
- GV toàn trường  

- Phụ huynh học sinh 

- Đăng Webside 

- Lưu VT./. 

 

 

Nguyễn Thị Huế 

https://thpt-vungtau.edu.vn/
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