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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

            Số:/              SGDĐT-QLCL 

V/v hướng dẫn thi tuyển sinh lớp 10 các trường 

THPT năm học 2022- 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng     năm 2022 

Kính gửi:  

- Các phòng Giáo dục và đào tạo; 

- Các trường trung học phổ thông. 

Căn cứ Quyết định 2322/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành khung kế hoạch, thời gian năm học 2021-2022 đối với 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;  

Căn cứ 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 trường THPT chuyên; 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;  

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Sở GDĐT đã xây dựng phương án, kế 

hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, xét tốt nghiệp THCS và 

tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022 – 2023 trình UBND tỉnh ban hành. Đề nghị 

các đơn vị triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

 Sở GDĐT thông báo lịch thi, kế hoạch thời gian thực hiện và hướng dẫn công tác 

đăng ký nguyện vọng dự thi vào các trường THPT theo hình thức trực tuyến trên hệ 

thống VNEdu như sau: 

1. Lịch thi 

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức một kỳ thi chung để tuyển sinh vào lớp 10 trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn và các trường THPT công lập. Cụ thể lịch thi như sau: 

Ngày  Buổi Môn thi 

Thời 

gian 

 làm bài 

Giờ phát 

đề thi 

Tính giờ 

làm bài 

07/06/2022 
Sáng 

 7g30 khai mạc kỳ thi, thí sinh tập trung về phòng thi làm thủ 

tục dự thi, học tập Quy chế thi, đính chính sai sót (nếu có) 

Chiều Ngữ văn 120 phút 14g00’ 14g05’ 

08/06/2022 
Sáng Toán 120 phút 8g00’ 8g05’ 

Chiều Tiếng Anh 60 phút 14g00’ 14g05’ 

09/06/2022 
Sáng 

HS thi vào LQĐ 

thi môn chuyên 
 (*) 8g00’ 8g05’ 

Chiều Thi nói Anh chuyên Bắt đầu từ 13g30’ 
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           (*) Hóa học, tiếng Anh: 120 phút ; Toán, Vật lí, Sinh học, Ngữ văn,Tin học: 150 

phút 

2. Đăng ký nguyện vọng dự thi  

Học sinh thuộc đối tượng và điều kiện dự tuyển theo quy định được đăng ký các 

nguyện vọng (NV) dự thi sau đây: 

- Đăng ký nguyện vọng thi vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Học sinh có kết 

quả học lực và hạnh kiểm trong các năm THCS từ khá trở lên được đăng ký 01 (một) 

nguyện vọng (CH1) là môn chuyên trong các môn: Ngữ Văn, Toán, Vật Lý, Hóa học, 

Sinh học, Tin học, tiếng Anh để dự thi. Riêng thí sinh đăng ký nguyện vọng dự thi là 

chuyên Toán thì được đăng ký thêm nguyện vọng chuyên 2 để xét tuyển là Tin học; thí 

sinh đăng ký nguyện vọng dự thi là chuyên Hóa thì được đăng ký thêm nguyện vọng 

chuyên 2 để xét tuyển là môn Sinh học (NV2 không bắt buộc). 

- Đăng ký nguyện vọng thi vào trường THPT: Mỗi học sinh được đăng ký nguyện 

vọng (NV) dự tuyển vào tối đa 02 (hai) trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1, 

NV2, trong đó NV1, NV2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định (cùng 

huyện/Tx/TP). Học sinh không được thay đổi NV dự tuyển sau khi hết thời hạn đăng ký. 

2.1. Thí sinh đang học lớp 9 tại các trường THCS năm học 2021-2022 sử dụng mã 

học sinh và mật khẩu do nhà trường cung cấp để đăng nhập hệ thống VNEdu tại địa 

https://Bariavungtau.tsdc.vnedu.vn để thực hiện đăng ký nguyện vọng dự thi vào các 

trường THPT theo hình thức trực tuyến. Quy trình thực hiện theo phụ lục có đính kèm. 

Cùng với việc chọn trường để đăng ký dự thi, phụ huynh và học sinh cần lưu ý lựa 

chọn thêm nhóm môn học tương ứng (có tích hợp trên hệ thống) để các trường THPT 

làm căn cứ xếp lớp khi trúng tuyển.     

2.2. Thí sinh đang học lớp 9 có nơi cư tr  tại các khu vực giáp ranh các huyện/thị 

xã/thành phố thực hiện đăng ký trực tiếp tại trường THCS cùng các minh chứng về nơi 

cư tr  để nhà trường kiểm tra và tiến hành cập nhật lên hệ thống Vnedu (mẫu phiếu đăng 

ký có đính kèm). 

2.3.Thí sinh tự do (không phải học sinh đang học lớp 9 năm học 2021-2022 tại các 

trường THCS trong tỉnh) có đủ điều kiên dự thi, nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trường 

THPT nơi đăng ký dự thi để trường THPT kiểm tra và tiến hành cập nhật lên hệ thống 

Vnedu.  

3. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: 

- Phiếu đăng ký dự thi (HS đang học lớp 9 được in từ hệ thống Vnedu sau khi đăng 

ký, TSTDo sử dụng theo mẫu đính kèm);  

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;  

- Học bạ THCS (bản chính) có đầy đủ thông tin hợp lệ; 

- Bằng TN THCS/Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS năm 2022;  

- Bản photo, có chứng thực các loại giấy tờ xác nhận được hưởng diện ưu tiên theo 

quy định (nếu có); 
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- 04 ảnh 3x4 kiểu chứng minh nhân dân (ảnh chụp không quá 6 tháng tính đến ngày 

thi). 

4. Các đối tượng được cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh trường THPT  

- 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 (*);  

Chú thích (*) Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ, danh sách vùng có điều kiện khó khăn của tỉnh gồm: các xã Song Xoài, Láng 

Lớn và Suối Rao (huyện Châu Đức). 

5. Quy định về tuyển thẳng vào trường THPT  

5.1. Các diện được tuyển thẳng  

- Học sinh trường Phổ thông dân tộc nội tr  đã tốt nghiệp THCS; học sinh là người 

dân tộc rất ít người được ưu tiên tuyển vào học tại trường Dân tộc nội trú của tỉnh. 

- Học sinh thuộc các diện sau đây được tuyển thẳng vào học tại trường THPT công 

lập ở cùng địa bàn xã/phường,huyện, thị xã, thành phố gần nơi cư tr  nhất theo hộ 

khẩu/giấy xác nhận đăng ký thường trú theo quy định. 

+ Học sinh khuyết tật: Là học sinh bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể 

hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng không bình thường khiến cho lao 

động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn; Phải nộp bản sao hợp lệ Giấy xác nhận khuyết 

tật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (phường) cấp theo quy định tại Thông tư 

01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội.  

+ Học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; 

Cuộc thi khoa học -  kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học. 

5.2. Quy định nộp hồ sơ tuyển thẳng 

- Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng vẫn thực hiện đăng ký dự thi bình thường và nộp 

hồ sơ đề nghị tuyển thẳng trực tiếp tại trường THPT theo quy định trên trước ngày 

30/05/2022.  

Hồ sơ như trên kèm theo đơn đề nghị tuyển thẳng (theo mẫu của sở); 

6. Quy định về thời gian thực hiện: theo phụ lục đính kèm 
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Sở GDĐT đề nghị trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường THPT nghiêm t c 

thực hiện đ ng kế hoạch. Nếu có vướng mắc cần liên hệ với Sở GDĐT (phòng QLCL, số điện 

thoại 0254.3542054, 0918005999) để được giải đáp./. 

 

Nơi nhận: 
   - Như trên (t/h); 

   - UBND tỉnh (b/c); 

- UBND huyện/Tx/Tp (p/h); 

   - Báo BRVT (đưa tin); 

   - Ttra Sở; GDTrH-TX, KHTC (p/h); 

   - Website Sở GDĐT; 

   - Lưu: VT,QLCL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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