
      ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

  Số:  3286/SGDĐT-GDTrH                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 11 năm 2021 
 Về tuyển bổ sung học sinh vào  
  lớp 10 chương trình tích hợp 
         năm học 2021-2022 
 

                   Kính gửi:   Hiệu trưởng các trường THPT. 

Căn cứ Quyết định số 5695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và 
Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” tại các trường công lập trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Công văn số 1544/GDĐT-TrH ngày 09 tháng 5 năm 2017 
của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện đề án “Dạy và học các môn Toán, 
Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” ở cấp trung học phổ 
thông. 

 Căn cứ vào tình hình thực tiễn giáo dục chương trình tích hợp hiện nay ở các trường 
có lớp tích hợp, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch tuyển sinh bổ sung học sinh 
chương trình Tích hợp lớp 10 như sau: 

1/ Chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường như sau: 

- THPT Nguyễn Hữu Huân: 13 

- THPT Nguyễn Thị Minh Khai: 9 
- THPT Bùi Thị Xuân: 26 

- THPT Gia Định: 23 

- THPT chuyên Lê Hồng Phong: 15 

- THPT Lương Thế Vinh: 10 
 2/ Đối tượng và điều kiện dự thi: 

a)  Đối tượng dự thi:  
- Học sinh các trường công lập đã hoàn thành xong chương trình học kỳ 1 lớp 10 

(không chuyên) năm học 2021 - 2022. 

- Có nguyện vọng thi vào các lớp tích hợp của một trong các trường trên. 
b)  Điều kiện dự thi: 

- Học lực cuối học kỳ 1 năm lớp 10 năm học 2021 - 2022 xếp loại từ Khá trở 
lên. 

- Hạnh kiểm xếp loại Tốt. 

- Điểm trung bình các môn học: Toán học, Vật Lý, Hóa học, Sinh học và tiếng 
Anh từ 7,5 trở lên.  

   3/ Hồ sơ dự thi: 
- Đơn xin dự thi tuyển bổ sung vào lớp 10 tích hợp (theo mẫu của trường) nộp tại 

trường muốn dự thi. Có cam kết đủ điều kiện dự thi. 
- Bảng điểm cuối học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 có đóng dấu xác nhận của lãnh đạo 

trường. 



  4/ Nội dung thi và thời gian làm bài: 

- Học sinh làm một bài thi của môn thi tích hợp đã đăng ký trong thời gian 90 phút. 

- Nội dung thi: theo chương trình học kỳ 1 lớp 10. 
 5/ Điều kiện trúng tuyển: 

- Học sinh có điểm thi từ 6,0 trở lên (thang điểm 10) và có đầy đủ điều kiện dự thi, 
hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp số học sinh trúng tuyển vào một trường nhiều hơn chỉ tiêu của trường 
đó thì Sở GDĐT sẽ lấy điểm từ cao xuống cho đến đủ chỉ tiêu. 

 6/ Thời gian tổ chức: 
- Từ ngày nhận được văn bản, lãnh đạo các trường THPT phổ biến kế hoạch đến 

học sinh khối 10 và đăng ký dự thi. 
- Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tiếp nhận đơn dự thi trong thời gian từ 

03/01/2022 đến hết ngày 14/01/2022.  

- Ngày 19/01/2022: Thí sinh đến trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai để nhận thẻ 
dự thi. 

- Ngày thi: 20/01/2022 tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Thí sinh có mặt 
lúc 7g00.    

Sau khi nhận được văn bản này, đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT thực hiện 
theo đúng theo kế hoạch trên./.  

                                                                                    

                                                             GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VP, Phòng GDTrH (Lộc).                                                      Đã ký 

 
Nguyễn Văn Hiếu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

ĐƠN XIN THI TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP 10  

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP 

NĂM HỌC 2021 - 2022 

 Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT ………………………. 
                                                                                             (Ghi  tên trường muốn đăng ký vào học) 
Họ và tên thí sinh (ghi chữ IN HOA):

 .........................................  

Ngày sinh: ........................ Nam, Nữ: .....................  Dân tộc: ........................  

Nơi sinh (Tỉnh, TP)  ......................................  

 Học sinh trường: ...............................................................  Lớp: ............... Ngoại ngữ:  .......  

 Địa chỉ thường trú hay tạm trú tại TP. Hồ Chí Minh: 

 Số nhà: .............................  Đường: .......................................................................................  

 Phường, xã: .......................................... Quận, Huyện: .  ......................................................  

 Điện thoại học sinh ...............................    Điện thoại phụ huynh: 

  ..............................................................  ........................  

 Điều kiện dự thi: Kết quả cuối học kỳ 1 lớp 10 CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP (2021 - 

2022)  

- Học lực : xếp loại …….. ;  hạnh kiểm :  xếp loại TỐT. 

- Học sinh muốn dự thi vào môn chuyên nào thì phải có điểm trung bình học kỳ I 

của môn đó từ 7,5 trở lên. 

 

ĐĂNG KÝ THI TUYỂN VÀO LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP 

          của trường THPT: ……………………………………… 

     Tôi đã xem xét kỹ những điều kiện dự thi và xin cam kết TÔI ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI. 

 

 

                                                                                                               Ngày       tháng  01  năm 2022 

XÁC NHẬN CỦA CHA, MẸ, NGƯỜI GIÁM HỘ HỌC SINH  

Tôi ký tên dưới đây là cha, mẹ, người giám hộ của học sinh: ………………… THÍ SINH KÝ TÊN 

Đã đọc kỹ và hoàn toàn nhất trí với nội dung đơn trên đây của con tôi. (Ký tên và ghi rõ họ tên) 

                               (Ký tên và ghi rõ họ tên) 
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