
  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 

        Số:            /SGDĐT- GDTrH                          Bình Phước, ngày     tháng    năm 2021 
  Vv lịch xét tuyển học sinh trúng tuyển  

     vào lớp 10 năm học 2021-2022                

 

Kính gửi:    

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng giáo dục và đào tạo; 

- Các Trung tâm GDNN-GDTX; 

- Trung tâm GDTX tỉnh. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 221/KH-SGDĐT ngày 25/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

về việc Tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2021-2022 (KH 221);  

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các trung tâm 

GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX tỉnh tổ chức xét tuyển học sinh trúng tuyển vào lớp 10 

năm học 2021 - 2022 như sau: 

1. Phương thức xét tuyển  

Phương thức xét tuyển được quy định tại mục 10. Công văn số 820/SGDĐT-GDTrH 

ngày 22/3/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-

2022 và KH 221 (gửi đính kèm theo) . 

2. Các đợt tổ chức xét tuyển 

2.1. Đợt 1 (Từ ngày 13/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/8/2021) 

 Hai trường THPT chuyên xét tuyển. Sau khi xét tuyển xong gửi danh sách thí sinh 

trúng tuyển và không trúng tuyển theo mẫu đính kèm qua email 

khaothikiemdinh@binhphuoc.edu.vn và đĩa CD chứa dữ liệu danh sách thí sinh trúng 

tuyển, không trúng tuyển theo Mẫu 3, Mẫu 5 về Phòng Giáo dục Trung học (GDTrH) , Sở 

GDĐT (tuyệt đối không được chuyển danh sách thí sinh không trúng tuyển cho các đơn vị 

khác). Sở GDĐT chuyển cho các trường mà các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển (NV2, 

NV3). 

2.2. Đợt 2 (Từ ngày 15/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/8/2021) 

 Các trường THPT Hùng Vương, DTNT THPT tỉnh xét tuyển nguyện vọng 1 và 

nguyện vọng 2. Sau khi xét tuyển xong gửi danh sách thí sinh trúng tuyển và không trúng 

tuyển theo mẫu đính kèm qua email khaothikiemdinh@binhphuoc.edu.vn và đĩa CD chứa 

dữ liệu danh sách thí sinh không trúng tuyển theo mẫu 5 về phòng GDTrH, Sở GDĐT 

(tuyệt đối không được chuyển danh sách thí sinh không trúng tuyển cho các đơn vị khác). 

2.3. Đợt 3 (Từ ngày 17/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/8/2021) 

 Các trường THPT, THCS&THPT còn lại tổ chức xét tuyển chia ra hai giai đoạn: 

 Giai đoạn 1 (Từ ngày 17/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/8/2021): Các trường 

tạm thời xét tuyển các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường, tỷ lệ xét thí sinh trúng 

tuyển nguyện vọng 1 vào trường không quá 60% so với tổng số thí sinh đăng ký nguyện 

vọng 1 vào trường. Sau khi xét xong các trường liên hệ với các trường có thí sinh đăng ký 

nguyện vọng 2, 3 vào trường để xác định điểm trúng tuyển. Sau đó gửi danh sách thí sinh 
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trúng tuyển tạm thời và không trúng tuyển tạm thời theo Mẫu 1, Mẫu 5 đính kèm qua 

email  khaothikiemdinh@binhphuoc.edu.vn.   

 Giai đoạn 2 (Từ ngày 18/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/8/2021): Nhận dữ liệu 

thí sinh đăng ký nguyện vọng 2,3 từ Sở GDĐT, trộn các thí sinh không trúng tuyển 

nguyện vọng 1 và các thí sinh đăng ký nguyện vọng 2, 3 vào trường lấy điểm xét tuyển từ 

cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu được giao với điều kiện điểm xét tuyển nguyện vọng 2, 

3 cao hơn điểm xét tuyển nguyện vọng 1 từ 1,5 điểm trở lên. Sau khi xét xong gửi danh 

sách thí sinh trúng tuyển và không trúng tuyển theo mẫu đính kèm qua email 

khaothikiemdinh@binhphuoc.edu.vn để Sở chuyển cho các trường xét tuyển. 

 - Các trường không được thông báo kết quả trúng tuyển khi chưa được Sở GDĐT 

phê duyệt danh sách trúng tuyển; 

 - Các trường sử dụng dữ liệu xét tuyển do Sở GDĐT cung cấp. Sở GDĐT chịu 

trách nhiệm về tính chính xác về kết quả thi của thí sinh.  

3. Nộp hồ sơ duyệt kết quả trúng tuyển 

 Hạn chót vào ngày 24/8/2021, các trường nộp hồ sơ duyệt kết quả trúng tuyển vào 

10: danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 (đối với trường chuyên) theo Mẫu 3; trường 

PT DTNT theo Mẫu 4; các trường còn lại (có tổ chức thi) theo Mẫu 1; các trường còn lại 

(không tổ chức thi) theo Mẫu 2. Mỗi trường nộp một bản in, một đĩa CD chứa file dữ liệu 

(đĩa CD được niêm phong và có chữ ký, ghi họ tên chủ tịch Hội đồng, thư ký, đại diện ủy 

viên), biên bản xét tuyển (Phụ lục I) và danh sách thí sinh không trúng tuyển theo Mẫu 5. 

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực 

hiện, nếu có vấn đề phát sinh liên hệ Phòng GDTrH, Sở GDĐT, số điện thoại: 02713 888 

703 để được giải đáp. 

Nơi nhận                                                                                            GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VP, GDTrH. 
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PHỤ LỤC I 
(Kèm theo Công văn số:           /SGDĐT-GDTrH, ngày    /    /2021 ) 

 

    

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

BIÊN BẢN 
Xét tuyển học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 

(đối với các trường THPT chuyên) 
 

 

Thời gian xét tuyển: 

………………………………………………………………………….. 

Tại đơn vị: 

……………………………………………………………………………………. 

Thành phần Hội đồng tuyển sinh (Theo Quyết định số:          /QĐ-SGDĐT ngày      /     / 

2021 của Giám đốc Sở GDĐT, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông (bà): 

…………………………….…………….……………………………….…………….. 

2. Ông (bà): 

…………………………….…………….…………………….……………………….. 

3. Ông (bà): 

……………………………………….………………….……………………………… 

……………………………………….………………….……………………………… 

……………………………………….………………….……………………………… 

……………………………………….………………….……………………………… 

……………………………………….………………….……………………………… 

……………………………………….………………….……………………………… 

  ……………………………………………………………………….……………… 

Nội dung: 

 Hội đồng tuyển sinh thống nhất các phương án xét tuyển như sau: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 Tổng số chỉ tiêu được UBND tỉnh  giao:………………………………………..… 

 Tổng số thí sinh trúng tuyển vào trường: ………………………………….…… 
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STT Lớp chuyên 
Điểm xét tuyển 

nguyện vọng 1 

Điểm xét tuyển 

nguyện vọng 2 

Số lượng thí sinh 

trúng tuyển 

1 Toán    

2 Văn    

3 Anh    

4 Lí    

5 Hóa    

6 Toán – Tin    

7 Toán – Sinh    

8 Cận chuyên    

Tổng cộng  

 

Biên bản kết thúc vào lúc     giờ   ngày     tháng    năm 2021. Biên bản này được 

thành lập 2 bản, 01 bản lưu Hội đồng tuyển sinh, 01 bản nộp về Sở GDĐT.  

 

          Thư ký                      Các thành viên của Hội đồng                             Chủ tịch 

                                     (Tất cả các thành viên trong Hội đồng  

                                              ký tên và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

BIÊN BẢN 
Xét tuyển học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 

(đối với các trường PTDTNT) 
 

 

Thời gian xét tuyển: 

………………………………………………………………………….. 

Tại đơn vị: 

……………………………………………………………………………………. 

Thành phần Hội đồng tuyển sinh (Theo Quyết định số:          /QĐ-SGDĐT ngày      /     / 

2021 của Giám đốc Sở GDĐT), gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông (bà): 

…………………………….…………….……………………………….…………….. 

2. Ông (bà): 

…………………………….…………….…………………….……………………….. 

3. Ông (bà): 

……………………………………….………………….……………………………… 

……………………………………….………………….……………………………… 

……………………………………….………………….……………………………… 

……………………………………….………………….……………………………… 

……………………………………….………………….……………………………… 

……………………………………….………………….……………………………… 

  ……………………………………………………………………….……………… 

Nội dung: 

 Hội đồng tuyển sinh thống nhất các phương án xét tuyển như sau: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 Tổng số chỉ tiêu được UBND tỉnh giao:…………………………………………..… 

 Tổng số thí sinh được tuyển thẳng (nếu có): ………………………………………. 

 Tổng số thí sinh trúng tuyển vào trường (nguyện vọng 1):……… 

 Tổng số thí sinh trúng tuyển vào trường (nguyện vọng 2):……… 

 Tổng số thí sinh trúng tuyển vào trường (nguyện vọng 3):……… 

 Tổng số thí sinh trúng tuyển vào trường (= tổng số thí sinh tuyển thẳng + tổng số 

thí sinh nguyện vọng 1 + tổng số thí sinh nguyện vọng 2,3): ………………………. 

 Nguyện vọng 1: 
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T Đối tượng 
Số lượng thí sinh 

trúng tuyển 

Điểm trúng 

tuyển 

Tỷ lệ trúng 

tuyển 

1 Các thôn đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III (theo QĐ 582) 

   

 - Học sinh người dân tộc thiểu số 

trong nhóm dân tộc có chất lượng 

nguồn nhân lực thấp 

   

-  Học sinh người dân tộc thiểu số 

khác  

   

- Học sinh dân tộc kinh    

2 Các xã thuộc vùng khó khăn 

theo Thông báo 45/TB-UBDT 

   

 - Học sinh người dân tộc thiểu số 

trong nhóm dân tộc có chất lượng 

nguồn nhân lực thấp 

   

-  Học sinh người dân tộc thiểu số 

khác  

   

3 Các xã, thôn còn lại    

 - Học sinh người dân tộc thiểu số 

trong nhóm dân tộc có chất lượng 

nguồn nhân lực thấp 

   

 -  Học sinh người dân tộc thiểu số 

khác  

   

 

 Nguyện vọng 2: 

 

TT Đối tượng 
Số lượng thí sinh 

trúng tuyển 

Điểm trúng 

tuyển 

Tỷ lệ trúng 

tuyển 

1 Các thôn đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III (theo QĐ 582) 

   

 - Học sinh người dân tộc thiểu số 

trong nhóm dân tộc có chất lượng 

nguồn nhân lực thấp 

   

-  Học sinh người dân tộc thiểu số 

khác  

   

- Học sinh dân tộc kinh    

2 Các xã thuộc vùng khó khăn 

theo Thông báo 45/TB-UBDT 

   

 - Học sinh người dân tộc thiểu số 

trong nhóm dân tộc có chất lượng 

nguồn nhân lực thấp 

   

-  Học sinh người dân tộc thiểu số 

khác  

   

3 Các xã, thôn còn lại    

 - Học sinh người dân tộc thiểu số 

trong nhóm dân tộc có chất lượng 

nguồn nhân lực thấp 

   

 -  Học sinh người dân tộc thiểu số 

khác  
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 Nguyện vọng 3: 

 

TT Đối tượng 
Số lượng thí sinh 

trúng tuyển 

Điểm trúng 

tuyển 

Tỷ lệ trúng 

tuyển 

1 Các thôn đặc biệt khó khăn, xã 

khu vực III (theo QĐ 582) 

   

 - Học sinh người dân tộc thiểu số 

trong nhóm dân tộc có chất lượng 

nguồn nhân lực thấp 

   

-  Học sinh người dân tộc thiểu số 

khác  

   

- Học sinh dân tộc kinh    

2 Các xã thuộc vùng khó khăn 

theo Thông báo 45/TB-UBDT 

   

 - Học sinh người dân tộc thiểu số 

trong nhóm dân tộc có chất lượng 

nguồn nhân lực thấp 

   

-  Học sinh người dân tộc thiểu số 

khác  

   

3 Các xã, thôn còn lại    

 - Học sinh người dân tộc thiểu số 

trong nhóm dân tộc có chất lượng 

nguồn nhân lực thấp 

   

 -  Học sinh người dân tộc thiểu số 

khác  

   

 

 

Biên bản kết thúc vào lúc     giờ   ngày     tháng    năm 2021. Biên bản này được 

thành lập 2 bản, 01 bản lưu Hội đồng tuyển sinh, 01 bản nộp về Sở GDĐT.  

 

          Thư ký                      Các thành viên của Hội đồng                             Chủ tịch 

                                     (Tất cả các thành viên trong Hội đồng  

                                              ký tên và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                           

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

BIÊN BẢN 
Xét tuyển học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 

(đối với các trường còn lại) 
 

 

Thời gian xét tuyển: 

………………………………………………………………………….. 

Tại đơn vị: …………………………………………………………………. 

Thành phần Hội đồng tuyển sinh (Theo Quyết định số:          /QĐ-SGDĐT ngày      /     / 

2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo), gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông (bà): 

…………………………….…………….……………………………….…………….. 

2. Ông (bà): 

…………………………….…………….…………………….……………………….. 

3. Ông (bà): 

……………………………………….………………….……………………………… 

……………………………………….………………….……………………………… 

……………………………………….………………….……………………………… 

……………………………………….………………….……………………………… 

……………………………………….………………….……………………………… 

……………………………………….………………….……………………………… 

  ……………………………………………………………………….……………… 

Nội dung: 

 Hội đồng tuyển sinh thống nhất các phương án xét tuyển như sau: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 Tổng số chỉ tiêu được giao:…………………………………………..… 

 Tổng số thí sinh được tuyển thẳng (nếu có): ………………………………………. 

 Tổng số thí sinh được đặc cách (nếu có): ………………………………………. 

 Tổng số thí sinh trúng tuyển vào trường (nguyện vọng 1):……… 

 Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1:……………….. 

 Tổng số thí sinh trúng tuyển vào trường (nguyện vọng 2):……… 

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2:……………….. 

 Tổng số thí sinh trúng tuyển vào trường (nguyện vọng 3):……… 

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 3:……………….. 



9 

 

9 

 

 Tổng số thí sinh trúng tuyển vào trường (= tổng số thí sinh tuyển thẳng + tổng số 

thí sinh nguyện vọng 1 + tổng số thí sinh nguyện vọng 2,3): ………………………. 

 Biên bản kết thúc vào lúc     giờ   ngày     tháng    năm 2021. Biên bản này được 

thành lập 02 bản, 01 bản lưu Hội đồng tuyển sinh, 01 bản nộp về Sở GDĐT.  

 

          Thư ký                      Các thành viên của Hội đồng                             Chủ tịch 

                                     (Tất cả các thành viên trong Hội đồng  

                                              ký tên và ghi rõ họ tên) 
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