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TRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI
--------------------THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông
năm học 2022 – 2023
Căn cứ văn bản số 1121/TB-SGDĐT-KTKĐ ngày 15 tháng 04 năm 2022 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ
thông năm học 2022 – 2023
Trường THPT Mạc Đĩnh Chi thông báo tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông như
sau:
I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
- 18 lớp 10 trung học phổ thông: 810 chỉ tiêu.
II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
Thực hiện theo Kế hoạch 733/QĐ-UBND ngày 21 tháng 03 năm 2022 của Ủy ban nhân
dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp
đầu cấp năm học 2022-2023;
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
Những học sinh đã học lớp 9 tại các trường phổ thông có hồ sơ hợp lệ và có đủ các điều
kiện sau đây được dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông:
1. Tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.
- Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở
độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của
năm tốt nghiệp cấp học trước.
- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi
quy định.
Sở Giáo dục và Đào tạo ủy nhiệm cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt điều kiện
dự tuyển sinh vào lớp 10 của học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn quận, huyện.
IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ dự tuyển

a. Đơn đăng ký xét tốt nghiệp trung học cơ sở và thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông
(theo mẫu) (sau đây gọi là Đơn đăng ký).
b. Ba ảnh 3cm x 4cm (ảnh chụp không quá 6 tháng, kiểu ảnh chứng minh | nhân dân, phía
sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh) (một ảnh dán
vào Đơn đăng ký xét tốt nghiệp THCS và thi tuyển vào lớp 10, một ảnh dán vào | Phiếu
báo danh, một ảnh dán vào Đơn dự thi và kiểm tra hồ sơ).
c. Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính).
d. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời)
trong năm dự tuyển do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp.
đ. Bản sao khai sinh hợp lệ.
e. Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ cộng điểm ưu tiên do cơ quan có thẩm
quyền cấp.
2. Lưu ý lựa chọn nguyện vọng:
- Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 vào lớp 10 các trường trung
học phổ thông công lập phù hợp với năng lực học tập của bản thân, gần nơi cư trú để thuận
lợi cho việc tiếp tục đi học khi đã trúng tuyển và giảm áp lực giao thông theo chủ trương của
thành phố;
3. Chế độ ưu tiên: thực hiện theo Kế hoạch 773
V. LỊCH THI
Thí sinh dự thi các bài thi theo lịch sau:
Ngày thi
10.6.2022
(9 giờ 30

Buổi

Bài thi

Giờ mở
túi đựng
đề thi

Giờ phát
dề thi

Giờ bắt
đầu làm
bài

Học sinh có mặt tại Điểm thi để sinh hoạt Quy chế thị và
kiểm tra thông tin cá nhân.

Sáng

phút)
Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 30

7 giờ 55

8 giờ 00

Chiều

Ngoại
Ngữ

90 phút

13 giờ 30

13 giờ 55

14 giờ 00

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 30

7 giờ 55

8 giờ 00

11.6.2022

12.6.2022

Thời gian
làm bài

VI. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN
1. Thứ tự ưu tiên xét tuyển:
- Những học sinh dự xét tuyển là những học sinh dự thi đủ ba bài tuyển sinh vào lớp 10
và không có bài nào bị điểm 0 (không).

- Điểm xét tuyển: là tổng điểm 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và điểm ưu tiên.
VII. THỦ TỤC NHẬP HỌC
1. Hồ sơ nhập học:
- Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2022 và thi tuyển vào lớp 10 trung học
phổ thông năm học 2022 - 2023 có ghi 3 nguyện vọng ưu tiên xét vào các trường trung học
phổ thông;
- Phiếu báo điểm tuyển sinh 10 trên đó có ghi 3 nguyện vọng; - Học bạ cấp trung học cơ
sở (bản chính);
- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính). Học sinh mới công nhận tốt nghiệp nộp
giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn bằng
vào hồ sơ khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp phát bằng;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp;

HIỆU TRƯỞNG

