UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1983/TTr-SGDĐT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022
trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại cuộc họp 31/5/2021
và Ban Thường vụ Thành ủy tại cuộc ngày 02/6/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã
chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát công tác tổ chức Kỳ thi tuyển
sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2021-2022 (sau đây gọi tắt
là Kỳ thi) trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Sở Giáo dục và Đào
tạo trân trọng báo cáo và đề xuất với UBND Thành phố về công tác tổ chức Kỳ thi
đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh
trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cụ thể như sau:
I. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI
1. Điều chỉnh lịch thi và thời gian làm bài thi tại Kế hoạch tuyển sinh vào
lớp 10 THPT năm học 2021-2022 ban hành kèm Quyết định số 839/QĐ-UBND
ngày 19/02/2021 của UBND Thành phố (gọi tắt là Kế hoạch 839) và Công văn số
1026/UBND-KGVX ngày 08/4/2021 về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào
các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và thi, tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 20212022, như sau:
Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian Giờ bắt đầu
Giờ thu bài
làm bài
làm bài

Thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin ĐKDT (nếu
có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi bằng hình thức trực tuyến:
phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường
trung học cơ sở (THCS) lựa chọn thời gian hợp lý trong ngày để tổ
chức bằng hình thức trực tuyến, tạo điều kiện để phụ huynh cùng
tham gia với thí sinh (Yêu cầu hoàn thành trước 16 giờ 00)

11/6/2021

12/6/2021

Sáng

13/6/2021

Sáng

Ngữ văn

90 phút

8 giờ 30

10 giờ 00

Ngoại ngữ

45 phút

10 giờ 30

11 giờ 15

Toán

90 phút

8 giờ 30

10 giờ 00

Lịch Sử

45 phút

10 giờ 30

11 giờ 15
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Ngày

14/6/2021

Buổi

Môn thi

Sáng

Ngữ văn, Toán, Tin học,
Sinh học
Tiếng Pháp, Tiếng Đức
Tiếng Nhật, Tiếng Hàn
(môn thay thế)

(Thi các
môn
chuyên)

Chiều

15/6/2021
(CT song
bằng)
16/6/2021
(CT song
bằng)

Sáng

Chiều
Chiều

Thời gian Giờ bắt đầu
Giờ thu bài
làm bài
làm bài
150 phút

8 giờ 30

11 giờ 00

120 phút

8 giờ 30

10 giờ 30

Vật lí, Lịch sử, Địa lí

150 phút

14 giờ 30

17 giờ 00

Hoá học, Tiếng Anh

120 phút

14 giờ 30

16 giờ 30

Toán bằng tiếng Anh

60 phút

8 giờ 30

9 giờ 30

Vật lý bằng tiếng Anh

60 phút

10 giờ 00

11 giờ 00

Tiếng Anh

60 phút

14 giờ 30

15 giờ 30

Hóa học bằng tiếng Anh

60 phút

16 giờ 00

17 giờ 00

Thi môn nói tiếng Anh
(độc thoại)

Theo từng ca thi, từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

2. Cấu trúc và hình thức đề thi
- Cấu trúc và hình thức đề thi không thay đổi so với Kế hoạch 839.
- Mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi được tinh giảm phù hợp
với thời gian, đảm bảo theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học
tại Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo và Công văn số 2786/SGDĐT-GDPT ngày 03/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào
tạo.
- Do giảm thời gian làm bài cho nên số lượng câu hỏi trắc nghiệm khách
quan trong đề thi môn Ngoại ngữ (không chuyên) và môn Lịch sử (không chuyên)
là 30 câu/đề thi (giảm bớt 10 câu/đề thi so với Kế hoạch 839), giảm bớt một số câu
ở từng phần trong cấu trúc đề thi, nhưng vẫn đảm bảo sự phân hóa của đề thi để
lựa chọn được những thí sinh có đủ năng lực theo yêu cầu của công tác tuyển sinh.

3. Phương án tuyển sinh
a) Phân loại đối tượng thí sinh: Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế và
các đơn vị liên quan xây dựng tiêu chí để tổ chức phân loại các thí sinh đã đăng ký dự
thi thành 3 nhóm:
- Nhóm 1: thí sinh thuộc diện F0, F1.
- Nhóm 2: thí sinh thuộc diện F2 đang trong thời gian cách ly theo quy định,
diện lưu trú tại địa bàn bị cách ly, phong tỏa hoặc diện khác mà không được đến
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trường thi do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Lưu ý: Khi F1 xét nghiệm lần 1 âm
tính thì F2 trở lại bình thường.
- Nhóm 3: các đối tượng thí sinh còn lại, được phép đến trường thi.
Thời gian để phân loại đối tượng thí sinh là tính đến 17 giờ 00 ngày 11/6/2021.
Các trường hợp phát sinh từ ngày 12-13/6/2021 sẽ được xem xét bổ sung theo quy định.
Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận, huyện, thị xã có trách nhiệm
xác nhận đối tượng thí sinh thuộc nhóm 1, nhóm 2 theo quy định.
b) Phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên đối với nhóm 1
- Thí sinh được tuyển thẳng vào trường THPT công lập mà thí sinh đã có nguyện
vọng đăng ký dự tuyển theo quy định (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3)
phù hợp với nơi cư trú của thí sinh.
- Chỉ tiêu tuyển sinh: Nguyện vọng trúng tuyển thẳng của thí sinh thuộc
nhóm 1 được bổ sung ngoài chỉ tiêu tuyển sinh đã được giao của trường THPT.
c) Phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên đối với
nhóm 2
- Áp dụng phương thức xét tuyển căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh
được tính theo công thức:
Điểm xét tuyển = Điểm THCS + Điểm trung bình môn Toán + Điểm trung bình
môn Ngữ văn + Điểm trung bình môn Ngoại ngữ + Điểm trung bình môn Lịch sử
+ Điểm ưu tiên

Trong đó:
+ Điểm THCS: là tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4
năm học cấp THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.
Điểm kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học ở cấp THCS của học sinh được
tính như sau:
* Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi: 5,0 điểm;
* Hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá: 4,5 điểm;

* Hạnh kiểm khá và học lực khá: 4,0 điểm;
* Hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung
bình: 3,5 điểm;
* Hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và học
lực khá: 3,0 điểm;
* Các trường hợp còn lại: 2,5 điểm.
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+ Điểm trung bình môn Toán, điểm trung bình môn Ngữ văn, điểm trung bình
môn Ngoại ngữ, điểm trung bình môn Lịch sử là điểm trung bình tương ứng các môn
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử cả năm học lớp 9 cấp THCS của thí sinh.
+ Điểm ưu tiên: theo quy định tại Quy chế tuyển sinh.
- Tổ chức xét tuyển: Căn cứ nguyện vọng đăng ký dự tuyển và điểm xét
tuyển của các thí sinh; căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh; căn cứ tỷ lệ và điểm xét tuyển
của thí sinh dự tuyển, các trường THPT xây dựng phương án điểm chuẩn trúng
tuyển đối với mỗi nhóm đối tượng thí sinh, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo phê
duyệt, tổ chức triển khai xét tuyển đảm bảo khách quan, công bằng, phù hợp với
tình hình thực tế.

d) Phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và lớp 10 chương trình
thí điểm đào tạo song bằng tú tài
Căn cứ Thông tư số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, đầu học
kỳ II năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kỳ thi tuyển bổ sung
vào lớp 10 chuyên của các trường: THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, THPT chuyên
Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây và tuyển bổ sung vào lớp 10
chương trình thí điểm đào tạo song bằng tú tài của các trường: THPT chuyên Hà NộiAmsterdam, THPT Chu Văn An. Thí sinh thuộc nhóm 1, nhóm 2 đã đăng ký dự thi
vào lớp 10 THPT chuyên hoặc lớp 10 chương trình thí điểm đào tạo song bằng tú tài
năm học 2021-2022 theo quy định, nếu có nguyện vọng, được phép đăng ký dự thi kỳ
thi tuyển bổ sung. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ bổ sung thêm chỉ tiêu vào các lớp chuyên
và lớp song bằng tú tài cho thí sinh thuộc nhóm 1 và nhóm 2, không ảnh hưởng đến
chỉ tiêu của thí sinh nhóm khác và sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể vào cuối
học kỳ I năm học 2021-2022.
đ) Thí sinh thuộc nhóm 3 đến trường thi theo quy định, đảm bảo các quy
định về phòng chống dịch COVID-19.
Các nội dung khác liên quan về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm
học 2021-2022 thực hiện theo đúng quy định và Quy chế thi.

II. PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO KỲ THI
Liên ngành Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo văn bản
hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi, trong đó
nêu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của UBND quận, huyện, thị xã; các Điểm thi; cán bộ,
giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức Kỳ thi; thí sinh dự thi; phụ huynh học sinh và các
Hội đồng/Ban chuyên môn của Kỳ thi (Kèm theo dự thảo Hướng dẫn liên ngành của Sở
Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi
tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022).
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III. KẾ HOẠCH CỦA BAN CHỈ ĐẠO THI, TUYỂN SINH THÀNH PHỐ
Sau khi tổ chức cuộc Họp Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh Thành phố, Ban Chỉ
đạo đã dự thảo Kế hoạch triển khai của Ban Chỉ đạo, trong đó nêu rõ mục đích,
yêu cầu; biện pháp thực hiện; phân công nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành và các
thành viên Ban Chỉ đạo (Kèm theo dự thảo Kế hoạch tổ chức thi, tuyển sinh vào
lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà
Nội năm học 2021-2022 của Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh).
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Sở Giáo dục và Đào tạo kính báo cáo UBND Thành phố xem xét, cho phép
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 20212022 trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19 như phương án nêu trên, với
điều kiện, từ nay đến ngày tổ chức thi, diễn biến tình hình bệnh COVID-19 trên địa
bàn Thành phố không có diễn biến phức tạp hơn so với tình hình hiện nay.
- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan
khẩn trương hoàn thiện, ban hành văn bản liên ngành hướng dẫn cụ thể đến thí
sinh, phụ huynh học sinh, những người làm thi và các đơn vị tham gia tổ chức Kỳ
thi đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của Trung
ương và Thành phố.
- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng
dẫn các trường trực thuộc, phòng Giáo dục và Đào tạo và các trung tâm giáo dục
nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện công
tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 theo đúng các quy định
và Quy chế thi, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, an toàn cho thí sinh và cán bộ,
giáo viên, nhân viên tham gia Kỳ thi.
Tờ trình này thay thế Tờ trình số 1972/TTr-SGDĐT ngày 01/6/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo.
Sở Giáo dục và Đào tạo kính trình UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo
và quyết định.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PGĐ Phạm Văn Đại;
- Lưu: VT, QLT.

