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      SỞ GD-ĐT HƯNG YÊN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT ĐỨC HỢP                            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

         

     Số:     /KH - THPTĐH 

Kim Động, ngày 26 tháng 04 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức hội nghị tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 và chương trình một 

ngày là học sinh trường THPT Đức Hợp 

 

  

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 32/2020/TT-BGDĐT  

ngày 15/9/2020 củaBộ Giáo dục và Đào tạo); 

Căn cứ Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành  hợp nhất Thông  tư về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và 

tuyển sinh  trung  học  phổ  thông  (Văn  bản  hợp  nhất  03/VBHN-BGDĐT);  Văn  

bản  hợp  nhất 20/VBHN-BGDĐT  ngày  30/5/2014  do  Bộ  Giáo  dục  và  Đào  tạo  

ban  hành  hợp  nhất Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học 

phổ thông chuyên;  

Căn cứ Kế hoạch số  17/KH-UBND ngày  26/01/2021  của UBND tỉnh  Hưng 

Yên về việc tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thổng năm học 2022- 2023 tỉnh 

Hưng Yên. 

Căn cứ Công văn số 179/SGDĐT - QLCL ngày 28/01/2022  của Sở GD – ĐT 

Hưng Yên về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. 

Căn cứ Công văn số 633/ SGDĐT - QLCL ngày 15/04/2022  của Sở GD – ĐT 

Hưng Yên về việc Thông báo môn thi bài thi tổ hợp kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 

THPT năm học 2022-2023. 

Trường THPT Đức Hợp xây dựng kế hoạch Tổ chức hội nghị tuyển sinh lớp 10 

năm học 2022 – 2023 và chương trình một ngày là học sinh trường THPT Đức 

Hợp như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển sinh theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường 

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông 

tư số: 32/2020/TT-BGDĐT  ngày 15/9/2020 củaBộ Giáo dục và Đào tạo) quy định; 

Cụ thể hóa Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 

2030; 

Đảm bảo tuyển sinh đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn của Bộ, tỉnh và 

Sở GD – ĐT Hưng Yên; Phù hợp với mục tiêu, nội dung của CTGDPT 2018; 
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Làm tốt công tác truyền thông các nội dung liên quan đến vấn đề tuyển sinh 

vào lớp 10 năm học 2022- 2023 đến các trường THCS, các bậc phụ huynh và các em 

học sinh lớp 9 trên địa bàn. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức hội nghị tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023  

- Thời gian: Từ 14h chiều thứ 5 ngày 28/4/2022. 

- Địa điểm: Phòng họp trường THPT Đức Hợp. 

- Thành phần: BGH, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn trường THPT Đức Hợp 

và Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn. 

- Nội dung hội nghị: 

+ Giới thiệu Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023; Kế hoạch 

triển khai CTGDPT 2018; Quy chế xếp lớp năm học 2022-2023 và Chương trình 1 

ngày là học sinh trường THPT Đức Hợp của trường THPT Đức Hợp. 

+ Tình hình học sinh lớp 9 của các trường THCS trên địa bàn. 

+ Phát biểu thảo luận, góp ý đối với các văn bản của trường THPT Đức Hợp. 

2. Tổ chức Chương trình 1 ngày là học sinh trường THPt Đức Hợp 

- Thời gian: Từ 7h sáng chủ nhật ngày 8/5/2022. 

- Địa điểm: Trường THPT Đức Hợp. 

- Thành phần: Các bậc phụ huynh, các em học sinh lớp 9 của các trường THCS 

trên địa bàn và thành viên các câu lạc bộ học tập, văn hóa văn nghệ, TDTT; cán bộ, 

GV, NV của trường THPT Đức Hợp. 

- Nội dung chương trình: 

+ Các em học sinh lớp 9 của các trường THCS trên địa bàn tham gia thi thử vào 

lớp 10 THPT tại trường THPT Đức Hợp (Buổi sáng thi môn Toán và môn tổng hợp, 

buổi chiều thi môn Ngữ văn); 

+ Từ 13h45 chiều chủ nhật ngày 8/5/2022 (Sau khi thi xong môn Ngữ văn): 

Các em học sinh lớp 9 của các trường THCS trên địa bàn thăm quan khuôn viên 

trường, các phòng học bộ môn, phòng thư viện, phòng thiết bị, phòng truyền thống và 

xem CLB bóng rổ trường THPT Đức Hợp thi đấu giao hữu với CLB bóng rổ trường 

THPT Khoái Châu; xem CLB ghita, CLB vũ đạo trường THPT Đức Hợp biểu diễn 

trên sân khấu trong khuôn viên trường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. BGH nhà trường 

1.1. Đồng chí Hiệu trưởng 

- Phụ trách chung. 

- Xây dựng kế hoạch, phát hành giấy mời. 

1.2. Đồng chí Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Én 

- Tổng hợp danh sách học sinh lớp 9 của các trường THCS trên địa đăng ký 

tham gia thi thử. 

- Lập danh sách phòng thi. 

- Phân công giáo viên ra đề, coi thi, chấm thi. 
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- Gửi kết quả cho các em học sinh. 

1.3. Đồng chí Phó Hiệu trưởng Lưu Quang Hưởng 

Tổ chức chỉnh trang, lao động vệ sinh khuôn viên trường, các phòng học, 

phòng học bộ môn, phòng thư viện, phòng thiết bị, phòng truyền thống. 

2. BTV Đoàn trường 

- Liên hệ với các câu lạc bộ học tập, văn hóa văn nghệ, TDTT của trường để 

thống nhất các nội dung biểu diễn. 

- Chuẩn bị phông chữ, nội dung “Chương trình một ngày là học sinh trường 

THPT Đức Hợp” trên sân khấu và 1 khẩu hiệu treo khu nhà B, nội dung “Hân hoan 

chào đón các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 9”. 

- Phân công thành viên tham gia tổ chức các hoạt động giao lưu từ 15h45 ngày 

8/5/2022. 

- Chuẩn bị loa đài. 

3. Đồng chí kế toán: Dự toán kinh phí tổ chức. 

4. Đồng chí Văn thư- thủ quỹ: Phát hành kế hoạch, giấy mời. 

5. Các thành viên khác trong HĐGD nhà trường: Tham gia ra đề, coi thi 

thử, chấm thi thử.... 

 

       Nơi nhận: 
       - Phòng GD-ĐT Kim Động, các trường THCS 

trê địa bàn (để phối hợp truyền thông); 

       - Ban Giám hiệu (để chỉ đạo); 

       - Thành viên HĐGD nhà trường; BTV Đoàn 

trường (để thực hiện); 

       - Ban biên tập website trường (để đăng); 

       - Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

HÀ QUANG VINH 
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