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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/KH-THPT.ĐST

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022
Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân thành phố về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu
cấp năm học 2021 – 2022;
Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-GDĐT ngày 20/4/2021 của Sở Giáo dục – Đào tạo
TP. Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2021 – 2022 loại hình công lập;
Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-GDĐT-KHTC ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Sở
Giáo dục – Đào tạo TP. Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2021 - 2022;
Căn cứ văn bản số 2193/SGDĐT-KTKĐ ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục
– Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xét tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp, lớp 10
trung học phổ thông công lập năm học 2021 – 2022.
Căn cứ tình hình thực tế, Trường THPT Đào Sơn Tây xây dựng kế hoạch Tuyển sinh
vào lớp 10 và tổ chức học tập tại trường trong năm học 2021 – 2022, như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và hướng dẫn tuyển sinh của Sở
GDĐT Thành phố Hồ Chí Minh.
Hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh
và cha mẹ học sinh trong quá trình nhập học.
Tổ chức thu nhận hồ sơ phải đảm bảo:
 Chỉ tiếp nhận các biểu mẫu hồ sơ của những học sinh có tên trong danh sách trúng
tuyển theo điểm chuẩn quy định của Sở Giáo dục – Đào tạo TP. Hồ Chí Minh.
 Việc tổ chức phát hành, thu nhận hồ sơ phải khoa học, tư vấn hướng dẫn rõ ràng,
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh, phụ huynh và đúng thời gian quy định.
Quá trình nhận hồ sơ, nhập dữ liệu học sinh cần kiểm tra kỹ họ tên, ngày tháng năm
sinh; điểm ưu tiên, khuyến khích, lập danh sách để kịp thời khắc phục.
II. HỒ SƠ TUYỂN SINH
1. Đăng ký nhập học trực tuyến:
- Học sinh tra cứu danh sách trúng tuyển trên https://thptdaosontay.hcm.edu.vn/hcm
- Ghi nhớ số thứ tự trong danh sách trúng tuyển và chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết
để khai báo khi nhập học trực tuyến, gồm: Học bạ THCS, Giấy khai sinh, CCCD,
thẻ BHYT, sổ hộ khẩu.
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-

Đăng ký nhập học trực tuyến theo đường link:
https://forms.gle/wdtV2fLZSDDZwuta6

Hoặc nhập học trực tuyến theo mã vạch (zalo):
2. Hồ sơ tuyển sinh
CMHS liên hệ trường THCS nhận và nộp về trường ngay sau khi học sinh đi học
trực tiếp, gồm các hồ sơ:
(1). Giấy báo điểm tuyển sinh lớp 10 (do trường THCS cấp).
(2). Phiếu đăng ký dự tuyển lớp 10 (có ghi 3 nguyện vọng).
(3). Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hay bằng Tốt nghiệp THCS bản chính.
(4). Học bạ cấp Trung học cơ sở (bản chính).
Các loại hồ sơ bổ sung:
(5). Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
(6). Giấy chứng nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
(7). Bản Photo thẻ BHYT (nếu có)
(8). Phiếu đăng ký bán trú (nếu có).
(9). Phiếu đăng ký học lớp tăng cường ngoại ngữ (nếu có).
(10). Phiếu cập nhật thông tin cá nhân (biểu mẫu đính kèm)
III. ĐỊNH HƯỚNG GIẢNG DẠY VÀ XẾP LỚP
1. Số lớp 10:
- Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 là 630 học sinh.
- Các lớp học 2 buổi/ngày: chia thành 14 lớp
 Các lớp theo mô hình lớp tăng cường ngoại ngữ, tuyển 2 lớp: 10A1, 10A2.
 Các lớp thường: 12 lớp, từ 10A3, 10A4, …10A14.
2. Định hướng giảng dạy, giáo dục:
- Tổ chức học tập:
 Bảo đảm tất cả học sinh trúng tuyển vào trường THPT Đào Sơn Tây đều có lớp
học, mỗi lớp có một phòng học riêng biệt.
 Lớp học được sắp xếp sao cho việc tổ chức học môn tự chọn được thuận lợi và
tạo mọi điều kiện để phát triển năng khiếu cho học sinh.
 Các lớp theo mô hình lớp tăng cường ngoại ngữ, học: Tiếng Anh, Ngoại ngữ thứ
2 (tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn Quốc) và học Tin học Quốc tế MOS.
- Để tổ chức học tập trực tuyến: CMHS hỗ trợ kinh phí đăng ký tài khoản K12Online
cho tất cả học sinh khi tham gia học tập trực tuyến trong suốt năm học.
- Để quản lý thông tin liên lạc: CMHS hỗ trợ kinh phí đăng ký tài khoản liên lạc điện
tử cho học sinh trong suốt năm học.
- Để nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh, tất cả học sinh lớp 10 đều được học tiếng
Anh với GV bản ngữ, phụ huynh hỗ trợ kinh phí theo thoả thuận trong Đại hội CMHS.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo
- Cô Hoàng Thị Hảo – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng
- Cô Trần Thị Minh Đức – Phó Hiệu trưởng

: Trưởng ban
: Phó ban
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2. Ban tổ chức
- Cô Trần Thị Minh Đức – Phó Hiệu trưởng
- Thầy Trần Ngọc Vỹ – Phó Hiệu trưởng
- Cô Lê Thị Việt Hà – Chủ tịch Công Đoàn
- Thầy Lại Hoàng Hiệp – TKHĐ
- Nhóm phát - thu hồ sơ, nhập liệu,…

: Trưởng ban
: Phó ban
: Thành viên
: Thành viên
: nhân viên VP.

3. Lịch công tác cụ thể:
STT

Ngày

Nội dung công việc

1

Thứ Năm, 19/8/2021 Họp Hội đồng tuyển sinh thông qua kế hoạch.
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Thứ Sáu, 20/8/2021

Niêm yết danh sách lớp 10 trên trang Web:
https://thptdaosontay.hcm.edu.vn/hcm
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Từ 20/8 – 28/8/2021

Nhận hồ sơ nhập học online theo đường link:
https://forms.gle/wdtV2fLZSDDZwuta6
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Thứ Hai, 30/8/2021

Họp Hội đồng tuyển sinh sơ kết việc tiếp nhận học sinh.
Học sinh theo dõi thông báo danh sách lớp (3 khối) trên các kênh
thông tin của Nhà trường:

- Facebook: Trường THPT Đào Sơn Tây Tp.HCM
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Thứ Ba, 31/8/2021

- Trang Web trường:
https://thptdaosontay.hcm.edu.vn/hcm

- Zalo: Trường THPT Đào Sơn Tây
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8h sáng Thứ Tư,
01/9/2021
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Thứ Hai, 06/9/2021

Cả 3 khối sinh hoạt với GVCN, tổ chức lớp, hướng dẫn kĩ
năng, phương pháp học tập và củng cố kiến thức trên Internet.
Dự kiến học chính thức (hình thức trực tuyến)

Hoàng Thị Hảo

