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V/v thông báo lịch công tác thi tuyển
sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022
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- Các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
- Các trường, trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc.
Công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 được thực hiện theo Quyết
định số 205/QĐ-SGDĐT ngày 19/02/2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).
Để triển khai công tác tuyển sinh theo kế hoạch, Sở GDĐT xây dựng lịch công tác thi tuyển
sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022, cụ thể như sau:
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Nội dung công việc
Hội nghị tập huấn công tác tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT:
- Địa điểm: Trường THPT Phan Châu Trinh (số 167 Lê Lợi);
- Thành phần: Lãnh đạo phòng GDĐT, Hiệu trưởng và Giáo vụ trường có
bậc học THCS, Hiệu trưởng trường THPT.
Tập huấn hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý thi (PMQLT):
Địa điểm: Trung tâm GDTX số 1 (số 1093 Ngô Quyền, Q. Sơn Trà);
Thành phần: Giáo vụ hoặc người xử lý hồ sơ ĐKDT, cán bộ phụ trách
PMQLT của trường có bậc học THCS (02 người/trường);
Buổi sáng: Các trường thuộc quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà.
Buổi chiều: Các trường thuộc quận, huyện còn lại và trường học thuộc Sở.
- Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT, đăng ký tuyển thẳng (ĐKTT) vào lớp 10
THPT tại trường THCS (kể cả hồ sơ ĐKDT vào lớp Tiếng Nhật, lớp Tiếng
Đức, Tiếng Hàn).
- Trường THCS tiếp nhận hồ sơ ĐKDT, ĐKTT vào lớp 10 THPT của thí
sinh và nhập dữ liệu ngay trong ngày nhận hồ sơ. Ngay sau khi nhập dữ
liệu mỗi lớp 9, in mẫu số 1,2,3,4,5 từ phần mềm và kiểm dò thông tin trên
phiếu ĐKDT với mẫu in ra, cập nhật sai sót.
- Trường THCS hoàn thành việc nhập dữ liệu vào PMQLT.
- Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tại
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
- Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thu nhận hồ sơ ĐKDT, nhập dữ liệu
ĐKDT, tổ chức xét tuyển vòng 1, kiểm dò thông tin đăng ký của thí sinh với
dữ liệu đã được nhập, in và ký xác nhận thông tin trên các biểu mẫu.
- Trường THCS hoàn thành cập nhật các sai sót vào phần mềm sau khi
kiểm dò các mẫu số 1, 2, 3, 4, 5; in và ký xác nhận các mẫu 4, 5, 7, 8, 9, 10
từ PMQLT (để nộp về Sở trong ngày 13/5/2021);
- Trường THCS xuất file dữ liệu ĐKDT từ phần mềm đồng thời gửi file
này về Sở qua email: phongcntt.sodanang@moet.edu.vn trước 15 giờ 00
ngày 11/5/2021.
Lưu ý: Sau khi xuất file dữ liệu ĐKDT gửi về Sở GDĐT, nếu phát hiện
những thông tin nào nhập vào dữ liệu không chính xác, cần điều chỉnh, các
trường phải báo cáo với Sở GDĐT qua số điện thoại 02363 818849 để xác
nhận thông tin và gửi file văn bản dạng pdf qua email
phongcntt.sodanang@moet.edu.vn để được xử lý.
Sở GDĐT công bố số liệu thống kê số nguyện vọng (NV1, NV2) đăng ký
theo trường THPT trên cổng thông tin điện tử http://danang.edu.vn,
Đồng thời gửi về các Phòng GDĐT, trường THPT qua hệ thống thông tin
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chính quyền điện tử.
- Các trường THCS, THPT, trung tâm GDTX nộp danh sách giáo viên coi thi
về Sở GDĐT, gửi file danh sách về email phongktkd.sodanang@moet.edu.vn.
- Các trường THCS nộp biểu mẫu, hồ sơ về Sở GDĐT:
Ngày 13/5/2021 + Các mẫu 4,5,7,8,9,10 đã ký xác nhận của lãnh đạo trường THCS.
7
(08h00 - 11h00) + Hồ sơ tuyển thẳng (phiếu ĐKTT và minh chứng diện tuyển thẳng)
+ Danh sách giáo viên đề nghị coi thi (bản giấy đã ký, đóng dấu).
- Sở GDĐT gửi Bảng Ghi tên dự thi cho trường THCS để kiểm dò.
Nơi giao, nhận hồ sơ: Trung tâm GDTX số 1 (số 1093 Ngô Quyền)
- Thí sinh nộp phiếu thay đổi nguyện vọng (TĐNV) (nếu có) tại trường THCS.
- Trường THCS hoàn thành:
+ Kiểm dò thông tin giữa Bảng ghi tên dự thi (nhận từ Sở GDĐT ngày
Từ 12/5/2021
13/5) với hồ sơ thí sinh ĐKDT (nếu thông tin chưa chính xác thì dùng bút
8
đến 15/5/2021 đỏ gạch và ghi nội dung đúng lên phía trên, bên phải vào Bảng ghi tên dự
thi).
+ Nhập dữ liệu TĐNV và kiểm dò thông tin từ phiếu đăng ký với dữ liệu nhập
(theo Mẫu 11).
Trường THPT chuyên LQĐ hoàn thành việc nhập dữ liệu, xét vòng 1, thông
báo danh sách thí sinh được vào vòng 2, nộp bảng thông tin ĐKDT đã kiểm
Ngày 15/5/2021 dò, các biểu mẫu xuất từ PMQLT (đã ký, đóng dấu) về Sở GDĐT đồng thời
(Trước 11 h 00) xuất file dữ liệu ĐKDT từ PMQLT gửi về Sở GDĐT qua email
phongcntt.sodanang@moet.edu.vn.
Địa điểm nộp hồ sơ: Sở GDĐT tầng 21, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu.
Trường THCS hoàn thành việc kiểm dò thông tin TĐNV, in danh sách
TĐNV, ký, đóng dấu xác nhận mẫu 11, 12, 13 để nộp về Sở GDĐT trong ngày
Ngày 17/5/2021
10 (Trước 11 h 30) 18/5/2021. Đồng thời, xuất dữ liệu thay đổi nguyện vọng từ PMQLT (mục
chuyển dữ liệu đổi nguyện vọng) gửi về Sở GDĐT qua email
phongcntt.sodanang@moet.edu.vn.
Trường THCS nộp về Sở GDĐT các mẫu xuất ra từ PMQLT (đã ký, đóng
dấu):
+ Phiếu ĐKDT được sắp xếp theo thứ tự từng lớp; phiếu ĐKDT vào lớp
Tiếng Nhật, Tiếng Đức, Tiếng Hàn (Phiếu ĐKDT và đơn đề nghị TĐNV của
Ngày 18/5/2021
11 (08h00 - 11h00) các thí sinh đề nghị TĐNV được xếp theo lớp, xếp thành 1 tập riêng)
+ Danh sách thí sinh thay đổi nguyện vọng (mẫu 11).
+ Thống kê số lượng thí sinh ĐKDT (mẫu 12, 13 từ PMQLT).
+ Bảng ghi tên dự thi sau khi kiểm dò (nhận từ Sở GDĐT ngày 13/5/2021).
Nơi giao, nhận hồ sơ: Trung tâm GDTX số 1 (số 1093, Ngô Quyền).
Sở GDĐT hoàn thành công việc:
Từ 20/5/2021 đến - Xếp số báo danh, xếp phòng thi. Ban hành quyết định coi thi, chấm thi.
12
22/5/2021
- Gửi file Thẻ dự thi, Bảng Ghi tên dự thi (có số báo danh), Danh sách kí nhận
thẻ dự thi về Trường THCS, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn để kiểm dò.
- Trường THCS, THPT chuyên Lê Quý Đôn tải file pdf Bảng Ghi tên dự thi từ
đường dẫn được Sở GDĐT gửi đến, in và kiểm dò lại các thông tin đăng kí của
thí sinh từ phiếu ĐKDT, phiếu TĐNV (đối với tuyển sinh lớp 10 THPT) của thí
sinh với thông tin trên Bảng ghi tên dự thi (lưu ý các thông tin điều chỉnh sai sót,
Ngày 22/5/2021 thông tin thay đổi nguyện vọng), báo cáo kết quả kiểm dò bằng văn bản dạng
13 đến 24/5/2021 pdf về email phongcntt.sodanang@moet.edu.vn, hoàn thành trước 17 giờ 00
ngày 24/5/2021. (Trường hợp không có sai sót cũng phải báo cáo bằng văn bản).
- Trường THCS, THPT chuyên Lê Quý Đôn tải các file pdf và in ra giấy Thẻ
dự thi, Danh sách kí nhận thẻ dự thi của thí sinh từ đường dẫn được Sở
GDĐT hướng dẫn, hoàn thiện thẻ dự thi và phát cho thí sinh.
14 Ngày 26/5/2021 Các trường THCS, THPT nhận quyết định coi thi, chấm thi. Địa điểm nhận
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Họp Trưởng Điểm thi, Phó Trưởng Điểm thi, Thư kí các Điểm thi của kỳ
thi TS 10 và TS 10 LQĐ (địa điểm: Hội trường Trường THPT Phan Châu
Trinh số 167 Lê Lợi).
Tại các Điểm thi, Họp lãnh đạo, thư kí, cán bộ bảo vệ phục vụ, kiểm tra cơ
sở vật chất...
- 8h00, họp toàn thể Điểm thi tại Điểm thi.
- 9h30, tổ chức cho thí sinh học tập nội quy thi.
- Từ 6h00: Trưởng điểm, Thư kí, công an tại Điểm thi nhận đề thi do Ban
vận chuyển và bàn giao đề thi chuyển đến.
- Buổi sáng: Từ 8h00, thi môn Ngữ văn (120 phút).
- Buổi chiều: Từ 14h30, thi môn Ngoại ngữ (90 phút).
- Từ 16h30: Thu bài thi, tờ ghi danh sách thí sinh vắng tại các Điểm thi.
- Từ 6h00: Trưởng điểm, Thư kí, công an tại Điểm thi nhận đề thi do Ban
vận chuyển và bàn giao đề thi chuyển đến.
- Từ 8h00, thi môn Toán (120 phút).
- Từ 10h30: Thu bài thi và hồ sơ thi tại các Điểm thi.
- 14h00 đến 15h00: Họp Trưởng điểm, Phó Trưởng điểm, Thư kí, cán bộ
BVPV của Điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên LQĐ tại Điểm thi.
- Từ 15h00: Họp toàn thể Điểm thi vào lớp 10 THPT chuyên LQĐ.
Tổ chức coi thi các môn chuyên vào lớp 10 trường THPT chuyên LQĐ
- Từ 6h00: Trưởng điểm thi, Thư kí, công an tại Điểm thi nhận đề thi do
Ban vận chuyển và bàn giao đề thi chuyển đến.
- 8h00: thi các môn chuyên (150 phút), các Điểm thi nộp bài thi, hồ sơ thi
về Hội đồng thi ngay cuối buổi thi.
Tổ chức chấm thi và công bố kết quả chấm thi.
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được thông báo qua hệ thống thông tin chính quyền điện tử.
Các trường có đặt Điểm thi cử người trực, nhận giấy thi, hồ sơ thi.

(8h00- 11h00)
Từ 28/5/2021
đến 30/5/2021

Sở GDĐT, công bố điểm chuẩn, các trường THPT công lập nhận danh sách
thí sinh đủ điểm chuẩn, thông báo thời gian thu nhận hồ sơ tuyển sinh, xếp
24
lớp,…
Phòng GDĐT các quận/huyện báo cáo về Sở GDĐT hồ sơ xét công nhận
Trước ngày
tốt nghiệp THCS năm 2021, đăng ký mua phôi bằng TN THCS (nộp tại
25
10/6/2021
Phòng CNTT-KT&KĐCLGD, Sở GDĐT).
Các trường THPT nộp tờ trình đề nghị Sở GDĐT phê duyệt danh sách thí
Kết thúc công tác sinh trúng tuyển về Sở GDĐT (Phòng CNTT-KT&KĐ nhận), các trung
26
tuyển sinh
tâm GDTX báo cáo danh sách thí sinh trúng tuyển (đầu năm học, cuối mỗi
học kỳ, phòng GDTX-CN&ĐH nhận).
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Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học triển khai thực hiện, lịch công
tác này thay cho giấy mời các cuộc họp, hội nghị. Nếu cần thêm thông tin các đơn vị,
trường học liên hệ qua số điện thoại 02363 818 849, 02363 818 559 để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- UBND các quận, huyện;
- Trưởng các phòng Sở;
- www.danang.edu.vn;
- Lưu: VT, CNTT-KT&KĐ.Thi

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Bích Thuận

