SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT PHƯỚC LONG
Số: /KH-THPT PL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022
Căn cứ Quyết định số 977 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 03 năm 2021 của Ủy ban Nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào
các lớp đầu cấp năm học 2021-2022;
Căn cứ Quyết định số 952 /QĐ-GDĐT-KHTC ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2021 2022;
Căn cứ Quyết định số 1576 /QĐ-GDĐT-TC ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh về thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Trường THPT
Phước Long năm học 2021- 2022;
Căn cứ Quyết định số 2709 /QĐ-GDĐT-TC ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban
Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về điều chỉnh thời gian và phương án tuyển sinh các lớp đầu
cấp năm học 2021-2022;
Căn cứ công văn số 2193 /SGDĐT-KTKĐ ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xét tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp, lớp
10 trung học phổ thông công lập điều chỉnh năm học 2021-2022.
Căn cứ tình hình thực tế, Trường THPT Phước Long xây dựng kế hoạch Tuyển sinh
vào lớp 10 tại trường trong năm học 2021 – 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và hướng dẫn tuyển sinh của Sở
Giáo dục và Đào tạo TP HCM.
Hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho học
sinh và cha mẹ học sinh.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng:
Học sinh có tên trong danh sách trúng tuyển của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí
Minh.
Chỉ tiêu năm học 2021 - 2022 là 585 học sinh, được xếp 13 lớp.
2. Thời gian:
Học sinh trúng tuyển đăng ký trực tuyến nhập học từ ngày 20/8/2021 đến ngày
27/8/2021.
3. Đăng ký nhập học:
- Hình thức đăng ký: đăng ký trực tuyến (Thông báo nhập học đính kèm)
- Nộp hồ sơ hợp lệ tại trường khi có thông báo mới.
III. ĐỊNH HƯỚNG GIẢNG DẠY
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1. Học sinh học 2 buổi/ngày trong các phòng học có đầy đủ hệ thống chiếu sáng,
khang trang, đồng bộ thiết bị dạy và học hiện đại, có phục vụ bán trú.
2. Được học với đội ngũ thầy cô giáo có trình độ chuyên môn, giàu tâm huyết, yêu
thương chia sẻ giúp đỡ tận tình vì mục đích tiến bộ và trưởng thành của học sinh, có tinh
thần trách nhiệm cao, năng động không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học.
3. Học sinh được học tiếp cận với thực tế, học tập theo chuyên đề, thích ứng với hoàn
cảnh và được học tập làm việc trong phòng thực hành ở những môn mang tính đặc thù (Lý,
Hóa, Sinh, Tin,…)
4. Học sinh được sắp xếp vào các lớp tăng cường ngoại ngữ, nâng cao kỹ năng nghe
nói tiếng Anh với người bản ngữ và Tin học Quốc tế MOS (Microsoft Office Specialist- bài
thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi trên thế giới). Cha mẹ học
sinh hỗ trợ kinh phí theo thỏa thuận trong Đại hội CMHS.
5. Học sinh được học kỹ năng sống, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, TDTT phù
hợp với khả năng và điều kiện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban chỉ đạo
- Bà: Vũ Thị Hồng Châu – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng: Trưởng ban.
- Bà: Mai Tuyết Vân – Phó Hiệu trưởng: Phó ban.
- Bà: Nguyễn Thị Hà – Phó Hiệu trưởng: Phó ban.
- Ông: Đặng Đình Quân – CTCĐ: Ủy viên
- Ông: Nguyễn Trí Khôn – TKHĐ: Ủy viên
- Bà Phạm Hồng Mơ – TLTN: Ủy viên
2. Hội đồng tuyển sinh (Quyết định riêng)
V. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ:
STT

Ngày

Nội dung

1

17 / 8/ 2021

Họp Hội đồng Tuyển sinh lớp 10 (Qđ kèm theo)
Niêm yết danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 trên trang Web:
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20 /8 /8/2021

http://thptphuoclong.hcm.edu.vn
facebook: Đoàn trường THPT Phước Long.
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Từ 20/8 đến 27 /8/2021
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28 /8/2021

Học sinh đăng ký nhập học trực tuyến theo đường link:
https://forms.office.com/r/mr30CQeTMN
Họp Hội đồng Tuyển sinh lớp 10

29 /8/2021

- Gửi tài khoản, mật khẩu và hình QR code chứa video hướng
dẫn cách kích hoạt tài khoản cho HS qua eNetViet
- Tài khoản có sự cố: chụp báo lỗi trên màn hình máy tính (điện
thoại) và số điện thoại Zalo gửi bộ phận kỹ thuật theo email :
teams.thptphuoclong@gmail.com
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01/ 9 /2021

8h00: Công bố danh sách lớp
14h00: BGH họp với CMHS khối 10
15h30: GVCN khối 10 sinh hoạt lớp
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06/ 9/ 2021

Học trực tuyến (dự kiến)
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2

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 của trường THPT Phước
Long. Yêu cầu giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Thông báo Website, bảng tin;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Vũ Thị Hồng Châu
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