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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng  12 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bổ sung cho lớp chuyên, tích hợp  

năm học 2022 - 2023 

 

Căn cứ điều 24 tại Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 

2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

trường trung học phổ thông chuyên; 

Căn cứ Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt đề án “Dạy và học các môn 

Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” tại các 

trường công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Công văn số 

1544/GDĐT-TrH ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

hướng dẫn thực hiện đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh 

tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” ở cấp trung học phổ thông. 

Căn cứ Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm 

học 2022 - 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 21 tháng 

3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ công văn 3157/SGDĐT-GDTrH ngày 6 tháng 9 năm 2022 về hướng 

dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm 2022 - 2023; 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch Kỳ thi tuyển sinh lớp 

10 bổ sung cho lớp chuyên, tích hợp năm học 2022 - 2023 (gọi tắt sau đây là kỳ 

thi) như sau: 

I. Nội dung bổ sung cho lớp 10 chuyên 

1. Đối tượng dự thi 

Học sinh lớp 10 (không chuyên) của các trường công lập đã hoàn thành 

xong chương trình học kỳ 1 năm học 2022 - 2023. 

Có nguyện vọng thi vào các lớp chuyên của một trong các trường THPT 

chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Gia Định và THPT 

Nguyễn Thượng Hiền. 

2. Điều kiện dự thi 

Có kết quả rèn luyện và kết quả học tập ở học kỳ 1 ở mức Tốt. 

Có điểm trung bình môn học kỳ 1 của môn dự thi đạt từ 8,0 trở lên. 
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3. Nội dung thi và thời gian làm bài 

Học sinh thực hiện một bài thi của môn chuyên đã đăng ký trong thời gian 

150 phút. 

Nội dung thi: chương trình học kỳ 1 của lớp 10. 

4. Điều kiện trúng tuyển 

Học sinh có điểm thi từ 7,0 trở lên (thang điểm 10) và có đầy đủ điều kiện 

dự thi, hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp số học sinh trúng tuyển vào một trường nhiều hơn chỉ tiêu của 

trường đó thì sẽ xét theo điểm từ cao xuống cho đến đủ chỉ tiêu. 

5. Chỉ tiêu tuyển sinh 

Trường THPT Toán Lý Hóa Sinh Tin Văn Anh 

Chuyên Lê Hồng Phong  10 10 10    

Chuyên Trần Đại Nghĩa 15 5 7 13 10 6 25 

Gia Định 5 9 3  14 3 6 

Nguyễn Thượng Hiền 10 8 5     

 6. Đăng ký, lập danh sách dự thi 

Các đơn vị đăng ký danh sách học sinh dự thi trên cổng thông tin điện tử của 

Sở GDĐT. Thời gian đăng ký: từ ngày 22/12/2022 đến hết ngày 27/12/2022. 

Ngày 06/01/2023: Danh sách thí sinh cùng với số báo danh, phòng thi được 

công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT. Các đơn vị kiểm tra danh sách 

thí sinh, tiến hành in thẻ dự thi cho học sinh (thẻ dự thi có dán ảnh, ghi đủ các chi 

tiết, hiệu trưởng ký tên và đóng dấu). Học sinh mang theo thẻ dự thi khi đi thi. 

II. Nội dung bổ sung cho lớp 10 tích hợp 

1. Đối tượng dự thi 

Học sinh lớp 10 (không đang học chương trình Tích hợp) của các trường 

công lập đã hoàn thành xong chương trình học kỳ 1 năm học 2022 - 2023. 

Có nguyện vọng thi vào các lớp Tích hợp của một trong các trường THPT 

chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT 

Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Lương Thế Vinh. 

2. Điều kiện dự thi 

Có kết quả rèn luyện và kết quả học tập ở học kỳ 1 ở mức Tốt. 

Có điểm trung bình môn học kỳ 1 ở các môn Toán học, Vật Lý, Hóa học, 

Sinh học và tiếng Anh từ 7,5 trở lên. 
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3. Nội dung thi và thời gian làm bài 

Học sinh làm một bài thi của môn thi tích hợp đã đăng ký trong thời gian 

90 phút. 

Nội dung thi: theo chương trình học kỳ 1 lớp 10. 

4. Điều kiện trúng tuyển 

Học sinh có điểm thi từ 6,0 trở lên (thang điểm 10) và có đầy đủ điều kiện 

dự thi, hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp số học sinh trúng tuyển vào một trường nhiều hơn chỉ tiêu 

của trường đó thì Sở GDĐT sẽ lấy điểm từ cao xuống cho đến đủ chỉ tiêu. 

5. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa: 15; 

THPT Nguyễn Thượng Hiền: 19; 

THPT Gia Định: 22; 

THPT Nguyễn Thị Minh Khai: 12; 

THPT Bùi Thị Xuân: 24; 

THPT Lương Thế Vinh: 18. 

6. Đăng ký, lập danh sách dự thi: 

Các đơn vị đăng ký danh sách học sinh dự thi trên cổng thông tin điện tử 

của Sở GDĐT. Thời gian đăng ký: từ ngày 22/12/2022 đến hết ngày 27/12/2022. 

Ngày 06/01/2023: Danh sách thí sinh cùng với số báo danh, phòng thi được 

công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT. Các đơn vị kiểm tra danh sách 

thí sinh, tiến hành in thẻ dự thi cho học sinh (thẻ dự thi có dán ảnh, ghi đủ các chi 

tiết, hiệu trưởng ký tên và đóng dấu). Học sinh mang theo thẻ dự thi khi đi thi. 

III. Công tác tổ chức 

1. Ban soạn thảo đề thi 

Thành phần, thời gian và địa điểm: theo Quyết định của Giám đốc Sở 

GDĐT. 

2. Ban coi thi 

a. Thời gian tổ chức thi: thứ Ba, ngày 10 tháng 01 năm 2023. 

b. Thời gian làm bài thi: 150 phút. 

c. Hình thức thi: Tự luận. 
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d. Điểm thi: 

- Điểm thi bổ sung cho lớp 10 chuyên: Trường THPT chuyên Trần Đại 

Nghĩa, số 21 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1. 

- Điểm thi bổ sung cho lớp 10 tích hợp: Trường THPT Nguyễn Thị Minh 

Khai, số 275 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. 

e. Thành phần Ban coi thi: theo Quyết định của Giám đốc Sở GDĐT. 

f. Tiến độ: 

Từ 12/12/2022 đến 20/12/2022: Xây dựng Kế hoạch và trình danh sách để 

ban hành các quyết định của kỳ thi. 

Từ 20/12/2022 đến 23/12/2022: chuẩn bị các công tác tổ chức kỳ thi. 

Ngày 06/01/2023: Họp Ban chỉ đạo kỳ thi và Ban coi thi. 

Ngày 09/01/2023: Họp Ban coi thi, kiểm tra cơ sở vật chất các Điểm thi. 

Ngày 10/01/2023: Tổ chức thi. 

3. Ban chấm thi 

Thời gian tổ chức chấm thi: từ ngày 11/01/2023 đến hết ngày 14/01/2023. 

Địa điểm:  

- Điểm chấm thi bổ sung cho lớp 10 chuyên: Trường THPT chuyên Trần 

Đại Nghĩa, số 21 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1. 

- Điểm chấm thi bổ sung cho lớp 10 tích hợp: Trường THPT Nguyễn Thị 

Minh Khai, số 275 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. 

Thành phần Ban chấm thi: theo Quyết định của Giám đốc Sở GDĐT. 

III. Phân công thực hiện 

 1. Phòng Giáo dục Trung học 

Tham mưu Kế hoạch Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 bổ sung cho lớp chuyên, tích 

hợp năm học 2022 - 2023. 

Tham gia công tác soạn thảo đề thi, lập danh sách thí sinh dự thi, phân chia 

phòng thi, danh sách thành viên Ban coi thi, Ban chấm thi và xử lý kết quả kỳ thi. 

Trình Giám đốc Sở GDĐT kết quả kỳ thi và tham mưu văn bản phê duyệt 

danh sách trúng tuyển kỳ thi. 

2. Thanh tra Sở 

Thực hiện công tác thanh tra, giám sát Ban soạn thảo đề thi, Ban coi thi, 

Ban chấm thi, đảm bảo đúng Quy chế tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp thành 

phố của Sở GDĐT. 
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3. Văn phòng Sở 

Chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt cho Ban soạn thảo đề thi. 

Phụ trách công tác vận chuyển đề thi đến Ban coi thi và vận chuyển bài thi 

đến Ban chấm thi. 

Phụ trách cung cấp văn phòng phẩm cho Ban soạn thảo đề thi, Ban coi thi 

và Ban chấm thi. 

Phụ trách công tác tài chính, các chế độ, chính sách cho các thành viên tham 

gia Ban soạn thảo đề thi, Ban coi thi và Ban chấm thi. 

4. Phòng Tổ chức cán bộ 

Tham mưu Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo đề thi, Ban coi 

thi và Ban chấm thi. 

5. Phòng Kế hoạch tài chính 

Phối hợp Phòng Giáo dục Trung học, Văn phòng Sở chuẩn bị kinh phí thực 

hiện các hoạt động của kỳ thi. 

Phối hợp Văn phòng Sở thực hiện công tác tài chính, các chế độ, chính sách 

cho các thành viên tham gia Ban soạn thảo đề thi, Ban coi thi và Ban chấm thi. 

6. Phòng Chính trị tư tưởng 

Phối hợp Phòng Giáo dục Trung học, các Điểm thi và Điểm chấm thi đảm 

bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian diễn ra kỳ thi. 

Tham mưu Kế hoạch xử lý tình huống có ca nhiễm COVID-19 trong thời 

gian diễn ra kỳ thi. 

7. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục 

Phối hợp Phòng Giáo dục Trung học trong công tác cắt phách, đánh mật 

mã bài thi và hồi phách, lên điểm bài thi. 

8. Điểm thi, Điểm chấm thi 

Chuẩn bị cơ sở vật chất, rà soát số lượng phòng thi, kiểm tra điều kiện hoạt 

động của các phòng thi, phòng máy vi tính, đảm bảo đủ điều kiện phục vụ công 

tác tổ chức coi thi và chấm thi. 

Liên hệ công ty điện lực tại địa phương để đảm bảo không mất điện trong 

suốt thời gian tổ chức thi và chấm thi. 

Phối hợp lực lượng an ninh địa phương đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 

tại các Điểm thi, Điểm chấm thi. 

Tổng hợp danh sách thí sinh dự thi và kiểm tra điều kiện dự thi của các thí 

sinh. 
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9. Các trường THPT 

Các đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi: đảm bảo đúng đối tượng dự thi, thông 

tin học sinh chính xác, thực hiện nghiêm túc và đúng thời hạn đăng ký. 

Các đơn vị có giáo viên tham gia Ban soạn thảo đề thi, Ban coi thi và Ban 

chấm thi: đảm bảo cử đúng thành phần theo điều động của Sở GDĐT, trong trường 

hợp thay đổi nhân sự, lãnh đạo nhà trường gửi văn bản đề nghị về Ban chỉ đạo kỳ 

thi và lãnh đạo Hội đồng thi./. 

 

Nơi nhận: 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- Văn phòng Sở (để phối hợp); 

- Phòng KHTC (để phối hợp); 

- Phòng TCCB (để phối hợp); 

- Thanh tra Sở (để phối hợp); 

- Phòng KT&KĐCLGD (để phối hợp); 

- Phòng Chính trị tư tưởng (để phối hợp); 

- Các trường THPT; 

- Lưu: VT, GDTrH (Lộc). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Bảo Quốc 
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