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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TTGDTX LONG ĐIỀN- ĐẤT ĐỎ 

 

                Số:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Long Điền, ngày         tháng        năm 2021 
 

  KẾ HOẠCH 

 Tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ GDTX năm học 2021- 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-SGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Giám 

đốc Sở Giáo dục – Đào tạo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2021-2022. 

Căn cứ Công văn số 852/SGDĐT-QLCL ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 

2022; 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Long Điền - Đất Đỏ xây dựng kế hoạch 

tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ GDTX năm học 2021 - 2022, cụ thể: 

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

          1. Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và hướng dẫn tuyển 

sinh của Sở GDĐT Bà Rịa – Vũng Tàu. 

          2. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn Huyện 

Long Điền; Huyện Đất Đỏ nói riêng và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung, đáp 

ứng yêu cầu đào tạo học sinh theo chương trình PTTH hệ GDTX. 

          3. Hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo điều kiện thuận lợi 

cho học sinh và cha mẹ học sinh. 

   II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

          1. Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo 

dục phổ thông. 

2. Điều kiện dự tuyển: Học sinh hoặc bố (mẹ) có hộ khẩu thường trú hoặc cư 

trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  (có xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp 

phường, xã, thị trấn) không phân biệt khu vực tuyển sinh. 

III. SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH 

- Số lượng tuyển sinh  năm học 2021-2022 là 140 học sinh/ 04 lớp. 

- Hình thức tuyển: xét tuyển theo quy định của Sở Giáo dục – Đào tạo. 

IV. THỜI GIAN TUYỂN SINH VÀ HỒ SƠ  

  1. Học sinh nộp đơn đăng ký học tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên 

Long Điền - Đất Đỏ.   
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Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 05/7/2021 đến ngày 10/8/2021. Xét tuyển vào 

ngày 11/8/2021-13/8/2021. 

Đợt 2: Nhận hồ sơ từ ngày 13/8/2021 đến ngày 27/8/2021. Xét tuyển vào 

ngày 28/8/2021-30/8/2021. 

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: 

- Đơn xin nhập học theo mẫu của Trung tâm.  

- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;  

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

- Bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp 

THCS tạm thời do cơ sở giáo dục cấp. 

- Bản sao của các loại giấy tờ xác nhận được hưởng diện ưu tiên theo quy 

định nếu có;  

- 04 ảnh 3x4 kiểu chứng minh nhân dân (ảnh chụp không quá 6 tháng tính 

đến ngày nộp đơn). 

V. QUYỀN LỢI CỦA HỌC SINH 

1. Được học trong các phòng học có đầy đủ hệ thống chiếu sáng, quạt mát 

khang trang, đồng bộ thiết bị dạy và học hiện đại. 

2. Được học với đội ngũ thầy cô giáo có trình độ chuyên môn, giàu tâm 

huyết, yêu thương chia sẻ giúp đỡ tận tình vì mục đích tiến bộ và trưởng thành của 

học sinh, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động không ngừng đổi mới phương 

pháp dạy và học. 

3. Học sinh được học  07 môn bắt buộc theo qui định là Toán, Lý, Hóa, Ngữ 

Văn, Sinh, Sử và Địa. 

4. Ngoài ra học sinh được đăng ký tham gia các lớp học như kỹ năng sống, 

bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, TDTT, nghề phổ thông … phù hợp với khả năng 

và điều kiện. 

5. Học sinh được tham gia hoạt động trải nghiệm về nguồn thực tế trong và 

ngoài nhà trường mỗi năm  học khoảng 9 giờ/năm học. 

VI. CAM KẾT ĐẦU RA 

- Sau khi hoàn thành chương trình lớp 12, các em sẽ được tham dự kỳ thi tốt 

nghiệp THPT; nếu thi đỗ sẽ    c c p   n  t t n hiệp THPT nh    n  t t 

n hiệp c   học sinh THPT   

- Học sinh có thể đăng ký xét tuyển vào các trường đại học theo nguyện 

vọng phù hợp với khả năng của học sinh và phù hợp với định hướng nghề nghiệp, 

nguyện vọng của học sinh. 

VII. MỨC HỌC PHÍ 
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Theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017. 

         Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021- 2022 của Trung 

tâm Giáo dục thường xuyên Long Điền- Đất Đỏ. 

          Mọi thắc mắc của phụ huynh và học sinh xin liên hệ Phòng tuyển sinh ĐT: 

0254 3862274 cô Thiều Thị Dương và thầy Nguyễn Hữu Dũng - Phó Giám đốc, số 

điện thoại: 0903623947 hoặc email: davisnguyendung1999@gmail.com./. 

 

Nơi nhận:                            GIÁM ĐỐC 
- Sở GD-ĐT; 

- Phòng GDTr-TX; 

- Bản tin công khai; 

- Lưu: VT.  
 

 

 

                                    Trần Thị Th nh Tuyền 
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