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SỞ GD&ĐT NINH BÌNH 

TRƯỜNG THPT KIM SƠN A 

 

Số: 68/KH-KSA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Kim Sơn, ngày 19 tháng 6 năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 

 

Căn cứ Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 

tỉnh Ninh Bình; 

Thực hiện Công văn số 636/SGDĐT- KTKĐ ngày 19/6/2020 về việc Hướng dẫn 

tuyển sinh lớp 1, lớp 6 THCS, thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021; 

Trường THPT Kim Sơn A xây dựng Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 

2020-2021 như sau: 

1. Phương thức tổ chức tuyển sinh 

- Thi tuyển. 

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng kí dự thi tại 01 trường THPT công lập theo địa bàn 

tuyển sinh được quy định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đăng 

kí dự thi. Nếu thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT vào nhiều trường THPT hoặc gian lận các 

thông tin về hồ sơ ĐKDT thì thí sinh đó sẽ bị hủy kết quả xét tuyển. 

2. Bài thi và hình thức thi 

a) Bài thi:  

Thí sinh thi tuyển vào trường THPT công lập (ngoài trường THPT chuyên 

Lương Văn Tụy) phải đăng kí dự thi 03 bài thi là Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh. 

b) Hình thức thi:  

Bài thi môn Toán, Ngữ Văn thi theo hình thức thi viết (tự luận hoặc kết hợp tự 

luận với trắc nghiệm); Bài thi Tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan 

(gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan).  

Điểm các bài thi tính hệ số 1, theo thang điểm 10 khi xét tuyển sinh vào trường 

THPT công lập (ngoài trường THPT chuyên Lương Văn Tụy). 

3. Nội dung thi 

Trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GD&ĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9 

THCS và nội dung chương trình được quy định tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH 

ngày 30/3/2020 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội 

dung dạy học học kì II năm học 2019-2020; Công văn số 1234/SGDĐT-GDTrH ngày 

19/10/2018 của Sở GD&ĐT Ninh Bình về việc hướng dẫn nội dung, chương trình ôn thi 

HSG lớp 9 và ôn thi tuyển sinh lớp 10 THPT, đảm bảo: độ phân hóa, tăng cường câu hỏi 

mở, câu hỏi vận dụng, câu hỏi bài tập gắn với thực tiễn. 
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4. Lịch thi: 

Ngày Buổi Bài thi 
Thời gian 

làm bài 

Giờ cắt túi đề 

thi tại phòng thi 

Giờ phát đề 

cho thí sinh 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

15/7/2020 CHIỀU 

- Từ 13 giờ 30 phút: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi. 

- Từ 15 giờ 45 phút: Thí sinh đến phòng thi, nộp giấy chứng nhận 

tốt nghiệp tạm thời; làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có); 

CBCT phổ biến Quy chế thi, Lịch thi. 

16/7/2020 

SÁNG Ngữ Văn 120 phút 7 giờ 20 phút 7 giờ 25 phút 7 giờ 30 phút 

CHIỀU Tiếng Anh 60 phút 14 giờ 20 phút 
14 giờ 25 

phút 

14 giờ 30 

phút 

17/7/2020 SÁNG Toán 120 phút 7 giờ 20 phút 7 giờ 25 phút 7 giờ 30 phút 

5. Đối tượng và khu vực tuyển sinh 

a) Đối tượng tuyển sinh:  

Đối tượng tuyển sinh phải có đầy đủ các điều kiện sau: 

- Học sinh đã tốt nghiệp THCS theo chương trình GDPT hoặc chương trình 

GDTX. 

- Độ tuổi theo quy định (sinh từ tháng 1/2005 đến tháng 12/2005).  

Chú ý: Riêng các trường hợp ít hơn hoặc nhiều hơn 15 tuổi, thực hiện theo 

Điều 37, Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện 

hành. 

- Có đầy đủ hồ sơ theo quy chế thi, theo quy định của Sở GD&ĐT Ninh Bình. 

b) Địa bàn tuyển sinh: 

Là đối tượng tuyển sinh có hộ khẩu thường trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình (thời gian đăng ký hộ khẩu trước tháng 07 năm 2019). Hoặc có bố, mẹ là công 

chức, viên chức biên chế làm việc tại cơ quan nhà nước của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình. Các trường hợp đặc biệt khác, giao Hiệu trưởng trường THPT có tổ chức thi 

tuyển sinh quyền quyết định cho học sinh được đăng kí dự thi và có văn bản báo báo 

cáo cấp trên khi kết thúc đợt thu hồ sơ. 

6. Chỉ tiêu tuyển sinh  

Năm học 2020 – 2021, nhà trường tuyển 11 lớp với tổng số là 462 học sinh. 

7. Lịch thu hồ sơ tuyển sinh: 

Từ 7h30 ngày 27/6/2020 đến 17h00 ngày 02/7/2020, tại khu nhà Hiệu bộ, 

Trường THPT Kim Sơn A.  

Chú ý: Thời gian làm việc 

Buổi sáng: từ 7h30’; Buổi chiều: từ 14h00’ 
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8. Chú ý 

- Kỳ thi tuyển sinh năm học 2020-2021 Sở GD&ĐT Ninh Bình quy định dùng 

Thẻ học sinh (theo mẫu quy định) dùng làm thẻ dự thi. Đối với những thí sinh đã tốt 

nghiệp những năm trước dùng Thẻ căn cước công dân/CMTND thay cho thẻ dự thi. 

- Phiếu đăng kí dự thi và xét tuyển mua tại Trường THPT Kim Sơn A có đóng 

dấu của trường. 

- Toàn bộ các loại giấy tờ của thí sinh được đựng trong túi phiếu đăng kí dự 

thi và xét tuyển mua tại trường THPT Kim Sơn A.  

Trên đây là Kế hoạch Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 của Trường 

THPT Kim Sơn A. Mọi thông tin về tuyển sinh lớp 10 liên hệ theo các số điện thoại 

0972.680.376; 0983.220.317; 0828.168.528./.  

 

Nơi nhận:   
- Sở GD&ĐT Ninh Bình (để báo cáo); 
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);    
- Ban Tuyển sinh (để thực hiện);                                                               
- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);                                                                
- Tổ Văn phòng, Đoàn TNCS HCM (để thực hiện);                                                                              
- Lưu: VT, HSCM. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Vũ Đắc Toàn 
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HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ XÉT TUYỂN 

 TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2020 -2021 

(Kèm theo Kế hoạch số 68/KH – KSA ngày 19 tháng 6 năm 2020) 

 

1. Thời gian thu hồ sơ 

Từ 7h30 ngày 27/6/2020 đến 17h00 ngày 02/07/2020. 

2. Các loại hồ sơ đăng kí dự thi và xét tuyển; mốc thời gian thu từng loại 

TT Tên hồ sơ Mốc thời gian thu từng loại 

1 
Phiếu đăng kí dự thi  và xét tuyển (mua tại 

trường THPT Kim Sơn A). 

Từ ngày 27/6/2020 đến 

 17h00 ngày 02/07/2020 

 

2 Giấy khai sinh (Bản sao). 

3 

01 ảnh cỡ 3x4cm phía sau ghi rõ họ và tên; 

ngày,tháng,năm sinh(giống ảnh được dán ở thẻ 

dự thi) 

4 

Bản phôtôcopy công chứng hộ khẩu thường trú. 

Hoặc giấy xác nhận cư trú(có xác nhận của 

Công an cấp xã) 

5 

Các loại giấy tờ (Bản chính) liên quan đến 

việc được hưởng chính sách ưu tiên của thí 

sinh(do cơ quan chuyên môn cấp huyện cấp)  

6 

Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do 

Phòng giáo dục cấp (Hoặc bằng tốt nghiệp 

THCS đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 

học 2019 - 2020). 

15h45 phút ngày 15/7/2020 

7 Học bạ THCS (Bản chính). Ngày 01/8/2020 

Chú ý:  

- Riêng đối với trường hợp học sinh có hộ khẩu ở tỉnh ngoài hoặc huyện 

ngoài phải có thêm “Bản phôtô chứng thực Quyết định tuyển dụng hoặc quyết định 

bổ nhiệm hoặc quyết định nâng lương gần nhất của bố đẻ hoặc mẹ đẻ đang làm việc 

tại huyện Kim Sơn”. 

- Học sinh tốt nghiệp năm học trước, ngoài hồ sơ đã quy đinh phải có thêm 

“Giấy xác nhận do Công an xã, phường nơi thí sinh tự do đang cư trú tại địa không 

trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật” và 

nộp toàn bộ hồ sơ trong khoảng từ ngày 27/6/2020 đến 17h00 ngày 02/07/2020. 

 

 


