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THÔNG BÁO 

Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 

Kính gửi:  - Các trường THCS huyện Yên Thành. 

  - Quý phụ huynh và học sinh 

Thực hiện công văn số 708/GSD&ĐT-KTKĐCLGD, ngày 15/4/2022 của Sở GD-ĐT 

Nghệ An về việc hướng dẫn thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, Công văn số 

837/SGD&ĐT-GDTrH ngày 29/4/2022 của Sở GD-ĐT Nghệ An về việc tuyển sinh các lớp 

đầu cấp năm học 2022-2023. Trường THPT Bắc Yên Thành thông báo Kế hoạch tuyển sinh 

lớp 10 THPT năm học 2022-2023 như sau: 

1. Chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh: 

- Chỉ tiêu tuyển sinh: Năm học 2022-2023 trường THPT Bắc Yên Thành tuyển sinh 

14 lớp 10 với 588 học sinh.  

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú trong địa bàn tỉnh Nghệ 

An; Học sinh chuyển từ địa phương khác đến phải được sự chấp thuận của Sở Giáo 

dục và Đào tạo. 

2. Hồ sơ dự tuyển: 

 - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

   - Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học 

cơ sở tạm thời; 

   - Học bạ trung học cơ sở (bản chính); 

   - Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

           - Phiếu dự tuyển vào lớp 10 THPT. 

3. Đăng ký dự tuyển 

 - Tất cả thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2022-2023, đều phải mua 

hồ sơ và đăng ký dự tuyển. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng: nguyện 

vọng 1 vào trường THPT Bắc Yên Thành; nguyện vọng 2 vào trường THPT (công 

lập, ngoài công lập) có tuyển sinh nguyện vọng 2 hoặc trung tâm GDTX hoặc trung 

tâm  GDNN-GDTX; nguyện vọng 3 vào trường THPT (công lập, ngoài công lập) có 

tuyển sinh nguyện vọng 3 hoặc trung tâm GDTX hoặc trung tâm  GDNN-GDTX; 

 Chú ý: Năm học 2022-2023 trường THPT Bắc Yên Thành không tuyển sinh 

NV2, NV3. 

 - Đối với thí sinh trong tỉnh, hiện đang học tại trường THCS nào thì nộp hồ sơ 

và lệ phí ở trường đó. Trường THCS phân loại hồ sơ, nộp hồ sơ và lệ phí về trường 

THPT theo nguyện vọng 1 của thí sinh; 

 - Đối với thí sinh ngoại huyện, thí sinh ngoại tỉnh, thí sinh tự do thì phải trực 

tiếp nộp hồ sơ, lệ phí thi tại trường hoặc trung tâm đăng ký tuyển sinh nguyện vọng 

1. Phiếu dự tuyển vào lớp 10 THPT của thí sinh tự do có ký xác nhận của Hiệu 

trưởng trường THCS nơi học sinh đó học lớp 9.   
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4. Thời hạn đăng ký dự tuyển 

 -  Ngày 12/5 - 14/5/2022: Thí sinh nạp hồ sơ dự tuyển, lệ phí tuyển sinh tại 

trường THCS; 

- Ngày 16/5/2022: Các trường THCS nộp hồ sơ dự tuyển nguyện vọng 1 cho 

trường THPT Bắc Yên Thành. Trường THPT Bắc Yên Thành chỉ nhận  hồ sơ và 

danh sách trong ngày 16/5/2022, sau ngày 16/5/2022 nếu trường THCS không nộp 

phải chịu trách nhiệm trước phụ huynh và học sinh. Riêng giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời, bản chính học bạ các trường THCS nộp cho nơi nhận hồ sơ trước 

ngày 01/6/2022. 

Lưu ý: Đề nghị các trường THCS lập danh sách đăng ký dự thi trên vnedu.vn 

đồng thời trích xuất và gửi bản mềm danh sách đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT 

Bắc Yên Thành qua địa chỉ email: C3bacyenthanh@nghean.edu.vn trước khi nạp hồ 

sơ và danh sách. 

5. Môn thi, lịch thi, thời gian làm bài thi: 

- Môn thi: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) . 

 - Hình thức thi:  

 + Thi viết đối với môn Toán và Ngữ văn; 

  + Môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan, gồm 50 câu; thí sinh 

làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm theo quy định. 

 - Thời gian làm bài thi: 

 + Toán, Ngữ văn: 120 phút/môn thi; 

 + Môn Ngoại ngữ: 60 phút. 

 - Lịch thi: 

    

Ngày 
Buổi Môn thi 

Thời gian 

làm bài 

Giờ 

phát đề thi 

cho thí sinh 

Giờ 

bắt đầu 

làm bài 

07/6/2022 
Sáng Ngữ văn 120 phút 7 giờ 55 8 giờ 00 

Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 50 15 giờ 00 

08/6/2022 Sáng Toán 120 phút 7 giờ 55 8 giờ 00 

6. Xét học sinh trúng tuyển  

Số học sinh xét trúng tuyển bằng chỉ tiêu tuyển sinh được giao trừ đi số học sinh 

được tuyển thẳng (không tính đối tượng hòa nhập). 

Chỉ xét tuyển sinh đối với học sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 

THPT năm học 2022-2023 đã thi đủ các bài thi theo quy định, không vi phạm Quy chế 

thi trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 0. 

Điểm xét tuyển bằng tổng điểm ba bài thi và điểm cộng cho đối tượng được 

hưởng chính sách ưu tiên (nếu có).  

Hội đồng tuyển sinh căn cứ điểm xét tuyển lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ 

tiêu được giao.  

Trong trường hợp lấy đến chỉ tiêu cuối cùng nếu có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển 

bằng nhau thì Hội đồng tuyển sinh nhà trường lập danh sách trình Sở xem xét, phê duyệt. 

mailto:C3bacyenthanh@nghean.edu.vn
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7. Phương án bố trí lớp 10 năm học 2022-2023: 

Thực hiện chương trình GDPT 2018. Năm học 2022-2023 trường có 14 lớp 10, dự 

kiến bố trí như sau: 

a, Định hướng khoa học tự nhiên (dự kiến 8 lớp) 

 Tổ hợp 1 (3 lớp): Học tự chọn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Tin học; 

Học chuyên đề tự chọn Toán, Vật lý, Hóa học. 

Tổ hợp 2 (2 lớp): Học tự chọn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý và Tin học; 

Học chuyên đề tự chọn Toán, Hóa học, Sinh học. 

Tổ hợp 3 (3 lớp): Học tự chọn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và 

pháp luật và Tin học; Học chuyên đề tự chọn Toán, Vật lý, Hóa học. 

b, Định hướng khoa học xã hội (dự kiến 6 lớp) 

Tổ hợp 4 (2 lớp): Học tự chọn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế - pháp luật, 

Vật lý và Công nghệ Công nghiệp; Học chuyên đề tự chọn Toán, Ngữ văn, Lịch sử. 

Tổ hợp 5 (2 lớp): Học tự chọn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế - pháp luật, 

Hóa học và Công nghệ Nông nghiệp; Học chuyên đề tự chọn Toán, Ngữ văn, Địa lý. 

Tổ hợp 6 (2 lớp): Học tự chọn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế - pháp luật,  và 

Công nghệ nông nghiệp; Học chuyên đề tự chọn Toán, Ngữ văn, Giáo dục kinh tế - 

pháp luật. 

Để đảm bảo quyền lợi cho cho học sinh, sau khi các em trúng tuyển vào lớp 10 

(chung điểm chuẩn) rồi mới đăng ký nguyện vọng học ban nào, lớp nào. 

 8. Chính sách học bổng: 

Để khuyến khích, thu hút hsg vào học tại trường, nhà trường có chính sách học bổng 

đầu vào (dành cho các em hs đậu vào lớp 10 trường THPT Bắc Yên Thành) như sau: 

- Hs đậu thủ khoa: 500.000 đồng 

- HS giỏi tỉnh: 500.000 đồng. 

- HS đậu trường chuyên: 500.000 đồng 

(Em nào thuộc nhiều diện thì chỉ tính 01 lần) 

Trở thành học sinh Trường THPT Bắc Yên Thành các em sẽ được học tập, rèn 

luyện trong một môi trường thân thiện, năng động, sáng tạo, là cơ hội để các em được 

khẳng định mình và định hướng nghề nghiệp cho tương lai. 

    Yên Thành, ngày 05 tháng 05 năm 2022 

    HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

    NGUYỄN BÁ THỦY 
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