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TIIÔNG BAO (Làn 1)
Vè viêc tuycn Sinh vào IOP 10 TIIPT nim hoc 2022-2023

Càn cir công vàn sé 171/SGI)DT-KTQLCLGD ngày 26/01/2022 cùa SCY Giâo duc và Dào

tao (SGDDT) vè vièc htréng dàn tuyén Sinh lép 6 và lép 10 TIIPT hoc 2022-2023.

Trurèng Tl IPT An MS thòng bâo tuyén Sinh vào lép 10 nam hoc 2022-2023 v6i nOi dung

nhu sau:

1. cui TIÊU TUYÉN SINII

1. Chi tiêu tuyén Sinh nàm hoc 2022-2023 cùa tru&ng TI IPT An MY: 14 IOP, 560 hQC sinh.

2. Sau khi trüng tuyén vào trtròng Tl IPT An MS, hoc Sinh dàng hoc mot trong câc tt) hqp

duréi dâv:

Môn hQC/Tò hçp

Môn hoc bit

buéc

Môn hoc

Iva chon

Cum chuyên dè

hçc tap Iva chon

Itrçrng Idrp

kién

Ghi chü:

TV nhiên 1 TV nhiên 2 h0i 1 hQi2

Toân, Vàn, Anh, Gisio duc thé chât, Quôc phòng an ninh.

NOi dung giio duc phtrong•, Hoat dông trài nghiêm, htr6ng nghiêp.

LY, Héa, Sinh,

St, Til hoc

Toân, LY, Héa

04

LY, Héa, Sinh,

Dia, Tin hoc

Toân, LY, Anh

04

St, Dia, Giâo dyc kinhté St, Dia, Giâo duc kinh té

và phâp tuât, và phâp luât,

LY, Thiét ké và công nghê Héa, Công nghê tròng trot

Toân, LY, Anh Toân, Hôa, Anh

03 03

Sau khi cô két quà trüng tuyen, nhà trurlyng së to chüc tur vân ve viêc chon to hqp dành

cho hoc Sinh vào ngày câc em dên trtr&ng dang ky nhâp hoc.

Hoc Sinh cé thé tham khào thêm câc thông tin liên quan dên viêc chon tô hçyp website

tru&ng THPT An MY tai dia chi: http://thptanmy.web.vnedu.vn/

11. DIÉU KIEN DV TUYÉN

1. Tuoi cüa thi Sinh (Isr thi:

- Tubi cüa hoc Sinh (can ct vào giây khai Sinh hqp lê) vào hoc lép 10 THPT là 15 tudi

(tinh dén nam dsr tuyén).

Hoc Sinh dang kS' tu do (không trüng tuyén câc nàm hoc trtr6c) thi tuòi vào lép 10 khòng

qui 17 tubi.

Cüng mot sb trubng hçrp khâc theo quy dinh Công van sé 171.

2. Hoc Sinh dl.rqc công nhân tôt nghiêp Trung hoc co sb (TI ICS).

3. JIOC Sinh cd) hO khâu thtrimg trû 'lhành phô Thù I)àu Mèt hoòc khu vue giâp ranh

(Thành pht) 'Ihuôn An, xà Bén Cât, 'I loi xà 'lin Uyên) hooc ngoài tinh Binh l)trcyng.
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111. NHÜNG QUY DINII vÈ TO cu(rc TUYÉN SIN"

1. INOi dung thi: trong pham vi chtrong trinh TIICS do BO GDDT ban hành, chù yéu

chtro•ng trinh l($p 9.

2. Môn thi và thòi gian làm bài thi:

Hoc sinh thi viét 03 môn: Toân (thòi gian làm bài 120 phût), Ngü vân (thòi gian làm bài

120 phùt), Tiéng Anh (thbi gian làm bài 6() phût).

3. Diétn bài thi, hê diém bài thi
Diém bài thi là tang diém thành phàn cùa tirng câu hòi trong dà thi, diém bài thi durqc cho

theo thang diém tir diém 0 dén diém IO, diem IC dén 0,25; môn tiéng Anh diém IC dén 0,1.

Cic mòn Toan, Ngù vàn và tiéng Anh tinh thco hê si) I khi tham gia tinh tbng diém xét

tuven.

4. Diem tiên: dà Cé ghi rò trong don dàng kS' dy tuyén, tong diém tru tiên không quâ 03

diem.

5. Diàm khuyén khich:

Durçyc cong 02 diém khuyén khich: D6i véi hoc sinh dâng dg thi vào lfrp IO THPT néu

Cé chi'rng chi nàng tiéng Anh bàc 3 hoac turong durcng (can cfr Bàng quy dbi kèm theo).

Miën thi môn tiéng Anh trong 03 môn thi bit buoc Toin, Ngfr vin, tieng Anh: Doi

hoc sinh dàng kS' dv thi vào l(9p 10 THPT néu c6 chfrng chi nàng lyc tiéng Anh bâc 4

h04c tu•omg duro•ng lên (càn cfr Bàng quy d6i kèm theo).

Bing quy dôi Chü•ng chi tiéng Anh qu6c te tuo•ng
Khun 6 bâc cüa Vi A t Nam

Khung
Khung 6
bic Viêt

Nam

Bâc 1

Bâc 2

Bic 4

Bâc 6

(British
tham

Council
chiéu

và IDP
châu Au

x

x

BI 4.0-5.0

132 5.5-6.5

7.0_ 8.0

8.5_9 0

TOEIC

(ETS

chp)

120-220

225-545

550-780

785 940

945—990

x

TOEFL

Junior
(ETS

c{p)

duréi 645

TOEFL

(ETS

chp)

x

645-730 337-457

745—835 460—540

850_900 543-623

x 627-677

x x

TOEFL

iBT

(ETS

chp)

x

x

42-71

72_94

95-1 13

CAMBRIDGE

Al Mox,ers

A2 Flyers hoac

A2 Key for

Schools (RET)

BI Preliminary
for Schools

(PED

B2 First for

Schools (ECE)

Cl Advanced
(CAE)

C2 Proficiency
114-120

(CPE)

6. Diém xét tuyén: là tbng diém ba bài thi (không c6 bài thi nào bi diém 0) và diém cong

thêm cho nhüng hoc sinh durqc htròng ché CIO tru tiên hooc khuyén khich.
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IV. HO SO DU' TUYÉN

l. DŒn ding ki (IP' tuyén vào l(fp 10 trung hQC phô thông (theo mâu cùa SGDDT, hoc

Sinh cô thê in mâu don dtrqc tài vê tü website cùa SGDDT hoac Ilhan tai phòng bào vè tru&ng

THPT An MS).

2. Bin sao giay khai Sinh hqp lè (phài là Giây khai Sinh dà durqc st dung tir câp tieu hoc,

khfrp v(ri HQ khâu gia dình và Giây Chüng minh nhân dân).

3. Bàng tôt nghiêp THCS hoac gify chfrng nhân tôt nghiêp thòi trong nim dv

tuyen do câc sè giâo duc cap.

4. Bin chinh HQC THCS (không nhân bàn photo).

5. 02 inh cô' 3x4 (ghi rô ho tên, ngày thâng nàm sinh, trur&ng THCS da xét công nhân tôt

nghiêp).

6. 01 bin photo HQ khàu gia dinh (không cân công chtng) nhàm trânh tru&ng hop không

kh&p thông tin gita hoc ba, bàng tôt nghiêp, khai Sinh và xâc dinh dia bàn tuyén.

7. 01 bin Photo công chfrng Giay xic nhûn thuOc déi ttrçng durqc ché dû tru tiên

do co quan cé tham quyên cap (nêu co).

8. 01 bin photo công chümg (không qui 06 thing tinh dén thò'i diem nop ho S(Y) chirng

chi nâng tiéng Anh
9. Dôi vdyi ngtròi hoc dû tôt nghiêp TIICS tir nhü•ng nim hQC trtr&c thi phài cé xic nhûn

cüa Üy ban nhân dân xi, phtrìrng, thi trân hoüc cc quan, doanh nghiêp dang trvc tiep

quin 19 vào drn Xin tuyén và không trong thìri gian thi hành {in plut tù hoüc bi lun

che quyen công dân vào dŒn Xin tuyen.

V. MOT st) LU'U S' vb HÔ SO DV TUYÉN VX xÉT TRÜNG TUYÉN

Thi Sinh phài cân nhâc dé dàng ky và chon nguyen vong phù hop nàng Ikrc cùa minh

(NV 1 là nguyên vçng quyét dinh), thi Sinh durqc chon t6i da 02 trtr&ng THPT công lâp (02

nguyên vong) dé CIV tuyén, cu thé nhtr sau:

NV 1 là mot trurùng THPT trong dia bàn ctr trü hoüc giip ranh dia bàn ctr trü.

NV2 là mot truròng THPT trong dia bàn ctr trü h04c gi',ip ranh dia bàn ctr trü khâc Véi

trtròng THPT dà chon NV 1.

Thi Sinh dtrqc xét trûng tuyén theo thü ur nguyên vong dà dàng kY•, NV I dtrqc tru tiên xét

truréc, NV2 chi durqc xét khi thi Sinh không trüng tuyén NV I và truròng THPT mà thi Sinh dàng

ky NV2 còn chi tiêu (chi xét khi diém cùa thi Sinh cao hcyn hooc bang diém NV 2 cùa truròng

THPT dé).

VI. LICH LRM VlÇc

Thiri ian
Tir 16/5/2022 Tir 7g30ph dên lig
dén 21/5/2022 câc buoi sân

28/5/2022 Tir 7g30ph dén 1 lg

NŒi nhên:
- Phòng KT-QLCLGD GDDT;
- Câc THCS, THPT (cé THCS)•,

- GV-HV nhà truròng;

- Dang website trtròng;

- Luru: VT, HH.

Dia diêm
1-10i trubng

THPT An

1-10i truròng

THPT An M

N A i dun

Thi Sinh nop Hô scy civ tuyen.

Thi Sinh nhân Thè thi, xem thông

bâo vè th&i ian to chûc thi tu en.

U TRÜÜNG
00

4e TRUdNG
TRUNG HOC

T HONG

guyën Thi Tim


