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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG THPT VĨNH THUẬN  

Số: 64/TB-THPT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Vĩnh Thuận, ngày 08 tháng 6 năm 2020 
 
 

THÔNG BÁO 
Về việc: Tuyển sinh lớp 10 THPT, năm học 2020 – 2021 

 

Căn cứ Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, về ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học 
phổ thông; 

Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-SGDĐT, ngày 17/01/2020 tuyển sinh lớp 6 
THCS, lớp 10 THPT và THPT chuyên năm học 2020 – 2021 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo; 

Căn cứ Công văn số 920/SGDĐT-GDTrH, ngày 11/05/2020 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về việc Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT năm 
học 2020-2021; 

Căn cứ vào Kế hoạch số 62/KH-THPT, ngày 03 tháng 6 năm 2020 của 
trường THPT Vĩnh Thuận đã được UBND huyện Vĩnh Thuận phê duyệt; 

Trường THPT Vĩnh Thuận thông báo đến các em học sinh lớp 9 và Phụ 
huynh học sinh về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Vĩnh Thuận năm 
học 2020 – 2021 như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh, số lớp: 

- Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 540 học sinh (tương đương 62% tổng số học 
sinh lớp 9); số lớp: 12 lớp. 

2. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển gồm 03 bài thi: Bài thi môn Toán, 
Bài thi môn Ngữ văn và Bài thi môn tiếng Anh. 

- Bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận. 

- Bài thi môn Toán theo hình thức kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm 
khách quan; 

- Bài thi môn tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm khách quan gồm 50 câu. 

3. Độ tuổi tuyển sinh: 

* 15 tuổi (sinh năm 2005); 

* 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. 

4. Hồ sơ tuyển sinh gồm: 

4.1- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của Sở GD-ĐT tỉnh Kiên  Giang) – Nhận 

và nộp tại trường THPT Vĩnh Thuận từ ngày 02/07/2020 đến hết ngày 08/07/2020. 



 2

(Mẫu đơn có thể download tại Website trường THPT Vĩnh Thuận: 

www.thptvinhthuan.edu.vn) 

4.2- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

4.3- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong 
năm dự tuyển do trường cấp; 

4.4- Bản chính học bạ THCS; 

4.5- Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến 
khích do cơ quan có thẩm quyến cấp (nếu có); 

5.6- Hai ảnh cỡ 3x4 cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân). 

* Lưu ý:- Học sinh tốt nghiệp THCS những năm trước, phải có giấy xác 

nhận của UBND xã, phường, thị trấn vào đơn xin dự tuyển về việc người dự tuyển 

không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay đang phải chấp hành 

hình phạt và bằng tốt nghiệp THCS (bản chính).  

5. Thời gian nhận hồ sơ, ngày thi tuyển: 

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 02/07/2020 đến ngày 08/07/2020 tại trường THPT 
Vĩnh Thuận (giờ hành chính). 

- Ngày thi tuyển: Ngày 16,17,18/07/2020 thực hiện theo lịch của Phòng 
KT&QLCLGD Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang. 

Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Thuận rất mong lãnh đạo các trường THCS 
trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận thông báo đến tất cả học sinh lớp 9 và PHHS nội 
dung thông báo trên và Trường năm nay không tổ chức ôn thi tuyển vào lớp 10./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thuận; 
- Lãnh đạo trường THPT huyện Vĩnh Thuận; 
- Các trường THCS trong huyện;   
- Lưu: VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
Lưu ý: 
Các trường có thể in mẫu đơn trang sau phía dưới phát cho học sinh. 

Trân trọng ! 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN SINH 
VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020 - 2021 

 

   Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường THPT Vĩnh Thuận. 
 

1. Họ và tên: ...................................................................... Giới tính (Nam/Nữ): .......................  

2. Sinh ngày: ........... tháng ..........  năm .............................. Dân tộc:  .......................................  

3. Nơi sinh (huyện - tỉnh):  ........................................................................................................  

4. Hộ khẩu thường trú:  .............................................................................................................  

5. Chỗ ở hiện nay:  ....................................................................................................................  

6. Địa chỉ liên hệ: ........................................................................Số điện thoại: ................... 

7. Đã học hết chương trình THCS tại Trường: ..................................................................... 

8. Xếp loại 2 mặt giáo dục của năm học cuối cấp (lớp 9): 

Xếp loại hạnh kiểm: .............................. Xếp loại học lực: ....................................... 

9. Nguyện vọng 1: trường THPT đăng ký dự tuyển:  Trường THPT Vĩnh Thuận 

    * Nguyện vọng 2: xét vào trường THPT khác (trừ HMĐ, NTT, NHS, VVK):………………… 

10. Tổng số điểm diện ưu tiên được cộng (theo mục 6 (6.1 và 6.2)– HD 920/SGDĐT):… 

11.Tổng số điểm diện khuyến khích được cộng: .................................................................. 

12. Nguyên tắc tuyển sinh: theo nguyện vọng có đăng ký lấy theo thứ tự từ trên xuống, 
trúng tuyển nguyện vọng nào trước thì không được xét nguyện vọng tiếp theo. 

 
  Vĩnh Thuận, ngày        tháng     năm 2020 

 PHỤ HUYNH HỌC SINH HỌC SINH 
 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
* Ghi chú: 

- Có nhu cầu học ngoại ngữ 2 – Tiếng Pháp: (HS đáng dấu “X” vào ô trống, vừa học tiếng Anh 
bắt buộc, vừa đăng ký học tiếng Pháp để được cộng điểm khuyến khích) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN XIN TUYỂN THẲNG 
VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2020 - 2021 

 

   Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường THPT Vĩnh Thuận. 
 

1. Họ và tên: ...................................................................... Giới tính (Nam/Nữ): .......................  

2. Sinh ngày: ........... tháng ..........  năm .............................. Dân tộc:  .......................................  

3. Nơi sinh (huyện - tỉnh):  ........................................................................................................  

4. Hộ khẩu thường trú:  .............................................................................................................  

5. Chỗ ở hiện nay:  ....................................................................................................................  

6. Địa chỉ liên hệ: ........................................................................Số điện thoại: ................... 

7. Đã học hết chương trình THCS tại Trường: ..................................................................... 

8. Xếp loại 2 mặt giáo dục của năm học cuối cấp (lớp 9): 

Xếp loại hạnh kiểm: .............................. Xếp loại học lực: ...................................... 

9. Nguyện vọng 1: trường THPT đăng ký dự tuyển:  Trường THPT Vĩnh Thuận 

    * Nguyện vọng 2: xét vào trường THPT khác (trừ HMĐ, NTT, NHS, VVK):………………… 

10. Đạt giải  kỳ thi cấp tỉnh năm 2018-2020: ....................................................................... 

 
  Vĩnh Thuận,ngày        tháng     năm 2020 

 PHỤ HUYNH HỌC SINH HỌC SINH 
 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
* Ghi chú: 

- Có nhu cầu học ngoại ngữ 2 – Tiếng Pháp: (HS đáng dấu “X” vào ô trống, vừa học tiếng Anh 
bắt buộc vừa đăng ký học tiếng Pháp để được cộng điểm khuyến khích) 

 

 

 

 
 
 
 

Ảnh 3x4 


