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KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022
Căn cứ Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban Nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh thời gian và phương án tuyển sinh các
cấp đầu năm học 2021 – 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ công văn 1037/SGDĐT-KTKĐ ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh về hướng dẫn thi tuyển lớp 10 năm học 2021-2022
Căn cứ Hướng dẫn số 2193/SGDĐT-KTKĐ ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xét tuyển lớp 10 trung học phổ
thông năm học 2021 – 2022;
Căn cứ tình hình thực tế của trường, Trường THPT Tân Phong xây dựng kế hoạch
Tuyển sinh vào lớp 10 và tổ chức học tập tại trường trong năm học 2021 – 2022 như sau:
I. CÁC YÊU CẦU
 Ban Giám hiệu giới thiệu chiến lược phát triển của nhà trường, các hoạt động giáo dục
theo từng giai đoạn để phụ huynh tìm hiểu và lựa chọn các chương trình học cho học
sinh.
 Tổ chức thu nhận hồ sơ phải đảm bảo:
 Chỉ phát hành và tiếp nhận các hồ sơ cho 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,
biểu mẫu cụ thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh, phụ huynh và đúng thời gian
quy định.
 Bảo đảm tất cả học sinh trúng tuyển đều có lớp học, mỗi lớp có một phòng riêng biệt.
Lớp học được sắp xếp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức học môn tự chọn
và tạo mọi điều kiện để phát triển năng khiếu cho học sinh.
II. THỜI GIAN THỰC HIỆN
- Ngày 23/8/2021: Công bố danh sách trúng tuyển lớp 10 trường THPT Tân Phong
trên Website thpttanphong.hcm.edu.vn và Fanpage của Đoàn trường THPT Tân Phong.

- Từ 24/8 đến 16h30 ngày 27/8/2021: Học sinh nộp hồ sơ trực tuyến theo đường
link đính kèm tại Website thpttanphong.hcm.edu.vn và vào form “ĐĂNG KÝ NHẬP
HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2021 - 2022 TRƯỜNG THPT TÂN PHONG”.
- Ngày 31/8/2021: Học sinh xem danh sách lớp trên Website
thpttanphong.hcm.edu.vn và Fanpage của Đoàn trường THPT Tân Phong.
- 8h00 ngày 01/9/2021: Học sinh sinh hoạt trực tuyến với GVCN
- Ngày 06/9/2021: Học trực tuyến theo TKB
III. HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ
3.1. Nộp trực tuyến: Phụ huynh nộp hồ sơ trực tuyến theo đường link đính kèm tại
Website thpttanphong.hcm.edu.vn và vào form “ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC LỚP 10
NĂM HỌC 2021 - 2022 TRƯỜNG THPT TÂN PHONG (*)” và đính kèm các file theo
form trên, bao gồm:
- PHIẾU ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC (tải về từ Website thpttanphong.hcm.edu.vn, điền
đầy đủ, ký tên, chụp ảnh và đính vào form(*))
- Khai sinh (chụp ảnh và đính vào form(*))
- Hình thẻ 3x4 (chụp ảnh và đính vào form(*))
- Phiếu báo trúng tuyển. (chụp ảnh và đính vào form(*))
Nếu hồ sơ trực tuyến hợp lệ thì PHHS và HS sẽ nhận được thông báo trúng tuyển của
trường THPT Tân Phong, được bố trí lớp học để học tập trực tuyến trên môi trường
internet đến khi có thông báo đến trường học trực tiếp.
3.2. Nộp trực tiếp: khi học sinh được phép đến trường theo quy định, học sinh mang
theo các loại hồ sơ bản chính để nộp cho phòng học vụ, bao gồm:
1. Phiếu đăng kí dự tuyển 10 có ghi 3 nguyện vọng ưu tiên xét vào các
trường trung học phổ thông;
2. Phiếu báo điểm tuyển sinh 10 trên đó có ghi 3 nguyện vọng;
3. Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính);
4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời);

Học sinh
nhận ở
trường
THCS

5. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
6. Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có)
do cơ quan có thẩm quyền cấp;
7. PHIẾU ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC. (tải về từ Website thpttanphong.hcm.edu.vn)

IV. ĐỊNH HƯỚNG GIẢNG DẠY VÀ XẾP LỚP
4.1. Số chỉ tiêu được giao năm học 2021 – 2022 là 630 học sinh lớp 10
4.2. Về các lớp theo mô hình lớp tăng cường Tiếng anh: học sinh đăng kí xếp lớp
theo trình độ. Điều kiện: HS đang học chương trình Tiếng anh tăng cường ở THCS hoặc

có bằng IELTS. Tham gia lớp học này, học sinh được học miễn phí các lớp nâng cao
vào sáng thứ 7 hàng tuần.
4.3. Về các lớp bán trú: trường tổ chức học 2 buổi/ngày nên học sinh nào có nhu cầu
bán trú thì điền thông tin vào phiếu đăng ký học sinh đăng kí xếp lớp. Nếu đủ số lượng
sẽ xem xét các đối tượng ưu tiên đăng kí trước. Các lớp bán trú có giáo viên quản lí ăn
trưa, ngủ trưa máy lạnh.
4.4. Về Tin học: nhà trường tổ chức dạy tin học chuẩn Quốc tế MOS (tích hợp giữa
chương trình tin học chính khóa với MOS) đại trà cho tất cả các học sinh 2 khối 10 và
khối 11. Trong đó: Khối 10 dạy 2 tiết/tuần, 1 tiết được lồng ghép vào các nội dung
chính khóa-không thu tiền, 1 tiết tăng cường. Khối 11 dạy 3 tiết/ tuần theo chương trình
nghề phổ thông Tin học (không thu tiền).
4.5. Về câu lạc bộ: học sinh được chọn tham gia các CLB bao gồm: CLB Tiếng anh,
CLB Hóa, CLB Lý, CLB Sinh học, CLB Văn học, CLB bóng đá, CLB cầu lông, CLB
bóng rỗ, CLB bóng bàn, CLB nhảy hiện đại, CLB khéo tay hay làm, CLB Truyền
thông, nhiếp ảnh…Nhằm phát huy tối đa khả năng của các em trong quá trình học tập
và rèn luyện tại trường, góp phần giáo dục toàn diện học sinh. (số lượng các CLB tùy
thuộc vào nhu cầu của HS và số HS tham gia)
4.6. Về lớp nâng cao môn Ngữ văn: học sinh có năng khiếu về văn chương sẽ được
tham gia học tập lớp nâng cao môn Ngữ văn.
4.7. Về các lớp học Anh văn với GV nước ngoài: bên cạnh việc học anh văn chính
theo quy định, nhà trường tổ chức dạy tiếng Anh với giáo nước ngoài 2 tiết/tuần, để
nâng cao kỹ năng giao tiếp, nghe-nói Tiếng anh.
4.8. Tổ chức đưa rước học sinh bằng xe 16 chỗ.
IV. DANH SÁCH GIÁO VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH 10
Nếu PHHS và HS chưa rõ, cần thêm thông tin thì có thể liên hệ với các thầy, cô dưới
đây để được hỗ trợ
STT

HỌ VÀ TÊN GV

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Cô Phạm Bùi Bích Du

0978384067

2

Cô Đinh Thị Thanh Tâm

0906643559

3

Cô Nguyễn Thị Thanh Xuân

0972401221

GHI CHÚ

Trên đây là các nội dung trọng tâm chương trình học của học sinh khối 10 năm học
2021 – 2022, nhà trường thông báo để phụ huynh biết để định hướng và đăng ký cho
học sinh.
HIỆU TRƯỞNG
(đã kí)

