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KẾ HOẠCH
TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 3
Năm học 2022 – 2023
Thực hiện Hướng dẫn số 27/HD-SGDĐT ngày 14/03/2022 của Sở GDĐT
Đồng Tháp về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 chuyên năm học
2022-2023;
Nay Hiệu trưởng trường THPT Lấp Vò 3 xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp
10 năm học 2022 - 2023 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
1. Giáo viên
- Tổng cộng 56 CBGV-CNV (trong đó giáo viên dạy lớp là 49).
- Trường đảm bảo dạy đầy đủ tất cả các bộ môn theo qui định.
- Đa số giáo viên trẻ, nhiệt tình trong công tác, trình độ chuyên môn vững vàng
(42 ĐH và 9 Thạc sĩ).
2. Cơ sở vật chất
- Trường có các phòng thực hành Lý, Hóa, Sinh và Thư viện, 02 phòng máy vi
tính với số máy đảm bảo mỗi học sinh thực hành trên 1 máy.
- Thiết bị dạy học đầy đủ phục vụ cho công tác chuyên môn.
- Buổi sáng học chính khóa, buổi chiều học ngoại khóa và phụ đạo học sinh
yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi…
- Trường có bóng cây thoáng mát, sạch sẽ; có nhà xe, nhà vệ sinh của giáo viên
và học sinh riêng.
3. Học sinh: Dự kiến năm 2022 – 2023
Lớp

Số học sinh

Số lớp

10

290

7

11

330

8

12

287

7

Tổng cộng

907

22

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023
1. Địa bàn tuyển sinh: xã Long Hưng A, Long Hưng B, Vĩnh Thạnh và các xã
giáp ranh (Tân Dương, Định Yên, Thị trấn Lai Vung).
2. Hình thức: Xét tuyển.
3. Chỉ tiêu: 290 học sinh (đã được Sở GDĐT thẩm định).
4. Điều kiện dự tuyển
- Có đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
- Tuổi của học sinh vào học lớp 10 thấp nhất là 15 tuổi (sinh năm 2007), cao
hơn 03 tuổi phải đạt các điều kiện sau: người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
5. Hồ sơ dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự thi vào lớp 10;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm
dự tuyển do hiệu trưởng trường THCS ký xác nhận;
- Học bạ trung học cơ sở bản chính;
- 2 ảnh 3x4 (kiểu chứng minh nhân dân).
- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên, khuyến khích;
6. Phương án thực hiện phân ban
Tổng số

Ban KHTN

Ban KHXH

Số lớp

7

4

3

Số HS

290

160

130

a) Ban KHTN:
- Môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học,
GDTC, GDQP-AN, Nội dung Giáo dục địa phương, Hoạt động trải nghiệm – Hướng
nghiệp.
- Môn học tự chọn: 01 môn (trong các môn: Lịch sử, Địa lý, Gíao dục kinh tế
và pháp luật) và 01 môn (trong các môn: Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật).
b) Ban KHXH:

- Môn học bắt buộc: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Gíao dục
kinh tế và pháp luật, GDTC, GDQP-AN, Nội dung Giáo dục địa phương, Hoạt động
trải nghiệm – Hướng nghiệp.
- Môn học tự chọn: 01 môn (trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học) và 01
môn (trong các môn: Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật).
7. Tổ chức thực hiện
- Nhận hồ sơ tuyển sinh: ngày 06/06/2022.
+ Nộp cho Ban tuyển sinh theo qui định ở mục 5 cùng danh sách đăng ký thi
tuyển bảng có ký tên đóng dấu, đồng thời chép dữ liệu vào đĩa hoặc Mail về địa chỉ:
thpt.lapvo3.dongthap@moet.edu.vn).
- Thành lập tổ kiểm tra hồ sơ để kiểm tra, đối chiếu nội dung nhập dữ liệu với
hồ sơ học sinh.
- Thông báo kết quả tuyển sinh ngày 10/7/2022.
- Thông báo kết quả xếp ban ngày 12/8/2022.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 của trường
THPT Lấp Vò 3. Đề nghị các ông (bà) là hiệu trưởng trường THCS, các thành viên
tham gia công tác tuyển sinh thực hiện theo kế hoạch này./.
Nơi nhận:
-UBND huyện (thay b/c);
-Phòng GDĐT huyện;
-BGH, CBGV-CNV (biết);
-Trường THCS (nộp hồ sơ);
-Dán thông báo;
-Lưu: VT,10b.
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