
   UBND TỈNH KHÁNH HÒA          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

   Số:              /SGDĐT-QLCL                      Khánh Hòa, ngày        tháng 01 năm 2021 

V/v phương thức tuyển sinh 

vào lớp 10 trung học phổ thông 

năm học 2021-2022 
 

 

Kính gửi:  

                  - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

                  - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

                  - Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.  

 Ngày 21/01/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

200/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các 

trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp 

năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Quyết định 200); theo đó, năm 

học 2021-2022 tỉnh Khánh Hòa áp dụng phương thức tuyển sinh vào lớp 10 

trung học phổ thông công lập như sau:  

- Xét tuyển đối với Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hòa, 

Trường trung học phổ thông Lạc Long Quân, Trường THCS và THPT Nguyễn 

Thái Bình và Trường trung học phổ thông Khánh Sơn; 

- Thi tuyển đối với Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và các 

trường trung học phổ thông công lập còn lại. 

Quyết định 200 qui định cụ thể địa bàn tuyển sinh, đối tượng tuyển  

sinh, đối tượng tuyển thẳng, ngày thi, môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi, 

hệ số điểm bài thi, điểm ưu tiên, điểm xét tuyển,…cho từng loại hình trường 

chuyên biệt hoặc không chuyên biệt. Trong đó: 

- Học sinh dự tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập áp dụng 

phương thức Thi tuyển thi 03 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; học sinh dự thi vào 

Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thi 04 môn: Ngữ văn, Toán, 

Tiếng Anh và môn chuyên; 

- Thời gian tổ chức thi: Các ngày 03/6/2021 và 04/6/2021. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở được biết và 

đề nghị: 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan truyền 

thông trên địa bàn phổ biến phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ 

thông công lập năm học 2021- 2022 cho người dân được biết; 
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- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo thông báo rộng rãi phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông 

công lập năm học 2021- 2022 cho học sinh và phụ huynh được biết. 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển 

sinh vào trung học phổ thông và trên cơ sở Quyết định 200, Sở Giáo dục và Đào 

tạo sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-

2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Đính kèm Quyết định 200/. 
 

Nơi nhận:                           
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo); 

- GĐ, các Phó GĐ Sở GDĐT; 

- Các phòng thuộc Sở GDĐT; 

- Đài PTTH, Báo KH; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

Đỗ Hữu Quỳnh 
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