Phụ lục III
NGUYỆN VỌNG DỰ TUYỂN, PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2022-2023
(Kèm theo Công văn số 944/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN

1. Đăng ký nguyện vọng dự tuyển
a) Vào lớp 10 THPT công lập không chuyên
- Số lượng NV dự tuyển:
+ Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 03 (ba) NV dự tuyển vào ba trường
THPT công lập xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3, trong đó NV1 và NV2 phải
thuộc cùng một KVTS theo quy định, NV3 có thể thuộc KVTS bất kỳ. Học sinh
không được thay đổi NV dự tuyển sau khi đã đăng ký.
+ Nếu học sinh chỉ đăng ký 02 NV vào hai trường THPT công lập, phải
đăng ký NV1 thuộc KVTS theo quy định, NV2 thuộc KVTS bất kỳ.
+ Nếu học sinh chỉ đăng ký duy nhất 01 NV vào một trường THPT công
lập, có thể đăng ký vào trường THPT thuộc KVTS bất kỳ.
- Một số trường hợp đặc biệt:
+ Học sinh đăng kí dự tuyển vào lớp 10 không chuyên tại trường THPT:
THPT Chu Văn An (tiếng Anh), THPT Sơn Tây; THPT Việt Đức (lớp tiếng Đức
ngoại ngữ 2, hệ 7 năm), Phổ thông dân tộc nội trú: NV1 thuộc các trường hợp trên,
NV2 (nếu có) phải thuộc KVTS theo quy định, NV3 (nếu có) thuộc KVTS bất kỳ.
+ Học sinh đăng kí dự tuyển học lớp tiếng Nhật (ngoại ngữ 1): được đăng
ký dự tuyển NV1 và NV2 vào hai trong ba trường THPT (Chu Văn An, Kim
Liên, Việt Đức), NV3 (nếu có) thuộc KVTS bất kỳ.
b) Vào lớp 10 trường THPT công lập TCTC và lớp 10 trường THPT
ngoài công lập
- Đối với học sinh chỉ có NV học tại các trường THPT công lập TCTC
hoặc THPT ngoài công lập tuyển sinh theo phương án có sử dụng kết quả kỳ thi
tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023: học
sinh phải tham dự kỳ thi để có điểm xét tuyển (ĐXT) mới được xét tuyển vào
trường. Trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023”,
học sinh đăng ký như sau:
+ Mục Nguyện vọng 1: ghi tên một trường THPT công lập để được dự thi;
+ Mục Nguyện vọng 2: ghi “NCL” bằng chữ in hoa.
- Đối với các trường THPT công lập TCTC hoặc THPT ngoài công lập
tuyển sinh theo phương án xét tuyển dựa vào kết quả rèn luyện và học tập của
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học sinh tại cấp THCS: học sinh trực tiếp đến trường THPT công lập TCTC
hoặc trường THPT ngoài công lập (trong thời gian tuyển sinh quy định) để xác
nhận nhập học.
c) Đăng ký tuyển thẳng vào trường THPT công lập không chuyên
Học sinh sử dụng mẫu M01 “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT
năm học 2022-2023”, cách đăng ký và ghi Phiếu như sau:
+ Mục Nguyện vọng 1: ghi tên trường THPT công lập, nơi học sinh
muốn được theo học;
+ Mục Nguyện vọng 2: ghi “Tuyển thẳng (x)”. Trong đó “x” là a, b, c
hoặc d tùy theo diện tuyển thẳng.
2. Phương thức tuyển sinh
a) Đối với các trường THPT công lập không chuyên
- Thực hiện phương thức “Thi tuyển” để tuyển sinh vào lớp 10 THPT
công lập không chuyên, lớp 10 không chuyên Trường THPT Chu Văn An và
Trường THPT Sơn Tây.
- Điểm xét tuyển (ĐXT) là căn cứ duy nhất để tuyển sinh, dựa trên kết quả
ba bài thi (có tính hệ số) các môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ trong Kỳ thi tuyển
sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023 và điểm ưu
tiên như sau:
ĐXT = (Điểm Văn + Điểm Toán) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm Ưu tiên
Trong đó:
- Điểm Văn, Điểm Toán, Điểm Ngoại ngữ: là điểm bài thi các môn Ngữ
Văn, Toán, Ngoại ngữ chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài
được làm tròn điểm đến 2 chữ số thập phân.
Chỉ đưa vào diện xét tuyển những học sinh không vi phạm Quy chế đến
mức hủy kết quả thi trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0
(không).
- Điểm Ưu tiên: thực hiện theo quy định tại Phụ lục II, mục V.1.
b) Đối với các trường THPT công lập TCTC, THPT ngoài công lập:
- Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng phương án tuyển sinh năm
học 2022-2023 căn cứ vào: ĐXT của học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp
10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023 hoặc kết quả rèn luyện,
học tập của học sinh ở cấp THCS (nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học
lại của lớp đó) hoặc kết hợp ĐXT và kết quả rèn luyện của học sinh.
- Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp
10 THPT năm học 2022-2023 (trong đó nêu rõ phương án tuyển sinh của
trường), báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 29/4/2022 và thông báo
công khai để học sinh và cha mẹ học sinh được biết.
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3. Nguyên tắc xét tuyển
a) Đối với các trường THPT công lập:
- Học sinh trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2, NV3.
- Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có
ĐXT cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1,0 điểm.
- Học sinh không trúng tuyển NV1 và NV2 được xét tuyển NV3 nhưng
phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2,0 điểm.
- Khi hạ điểm chuẩn, các trường THPT công lập được phép nhận học sinh
có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.
b) Đối với các trường THPT công lập TCTC, THPT ngoài công lập:
- Căn cứ vào số lượng học sinh nộp đơn xác nhận nhập học và chỉ tiêu của
trường, nhà trường sẽ lấy học sinh có ĐXT từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ
tiêu được giao và thông báo công khai những học sinh đã trúng tuyển và thời
gian học sinh mang hồ sơ đến nhập học.
- Ngoài các phương thức quy định tại mục 2b) nêu trên, các trường không
được tổ chức thi tuyển hay sử dụng một phương thức khác để tuyển sinh.
4. Xác nhận nhập học
a) Nguyện vọng trúng tuyển: sau khi công bố kết quả thi và điểm chuẩn,
một học sinh có thể không trúng tuyển hoặc tối đa 07 (bảy) NV trúng tuyển vào
các trường THPT công lập (THPT công lập không chuyên tối đa 01 NV, THPT
chuyên tối đa 04 NV, song ngữ tiếng Pháp tối đa 01 NV, tiếng Pháp tăng cường
01 NV).
b) Xác nhận nhập học: là thủ tục bắt buộc đối với tất cả các học sinh có
NV được tiếp tục học ở bậc học cao hơn. Sau khi công bố kết quả thi và điểm
chuẩn, học sinh phải đăng ký vào một trong những trường trúng tuyển và phải
thực hiện thao tác xác nhận nhập học từ 13 giờ 00 ngày 10/7/2022 đến 24 giờ
00 ngày 12/7/2022, cụ thể như sau:
- Đối với trường THPT công lập: học sinh có thể lựa chọn hình thức xác
nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp:
+ Hình thức trực tuyến: học sinh đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu
vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp của Thành phố, chọn tên trường trúng tuyển và
xác nhận nhập học, chọn in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học và kết thúc quá
trình. Trường hợp học sinh có nhiều NV trúng tuyển khác nhau (học sinh có thể
trúng tuyển NV công lập không chuyên, NV chuyên, song ngữ tiếng Pháp, NV
tiếng Pháp tăng cường), học sinh có thể thay đổi và xác nhận nhập học lại trên
hệ thống trước 24 giờ 00 ngày 12/7/2022.
+ Hình thức trực tiếp: học sinh nộp bản sao Phiếu báo kết quả thi tuyển
sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tại trường có NV trúng tuyển. Sau
khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác nhận nhập
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học, tài khoản của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa. Nhà trường in Giấy
báo xác nhận nhập học cho học sinh. Nếu học sinh muốn điều chỉnh NV đã
trúng tuyển (trường hợp học sinh có nhiều NV trúng tuyển), học sinh phải liên
hệ với nhà trường để hủy xác nhận nhập học trước khi xác nhận nhập học ở NV
trúng tuyển mới (trong số các NV trúng tuyển).
- Đối với trường THPT công lập TCTC, THPT ngoài công lập, trung tâm
GDNN-GDTX, CSGD nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS:
+ Chỉ xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp.
+ Học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển tại trường từ ngày 29/4/2022 đến
ngày 25/6/2022.
+ Từ ngày 10/7/2022 đến 12/7/2022: học sinh nộp bản sao Phiếu báo kết
quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (đối với trường tuyển
sinh theo phương án có sử dụng kết quả thi) hoặc Bằng tốt nghiệp THCS hay
Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (đối với trường tuyển sinh theo
phương án dựa vào kết quả rèn luyện và học tập của học sinh tại cấp THCS) tại
trường có NV.
+ Sau khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác
nhận nhập học, tài khoản của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa. Nhà
trường in Giấy báo xác nhận nhập học cho học sinh. Trong thời gian tuyển sinh
(từ 13 giờ 00 ngày 10/7/2022 đến ngày 12/7/2022), học sinh muốn thay đổi NV
trúng tuyển, phải liên hệ với nhà trường đã xác nhận nhập học để hủy nhập học
trước khi xác nhận nhập học ở NV mới.
+ Đối với các trường có số lượng học sinh dự tuyển quá chỉ tiêu quy định,
Hội đồng tuyển sinh nhà trường có trách nhiệm duyệt số học sinh trúng tuyển
đúng số lượng được giao căn cứ vào ĐXT của học sinh và thông báo công khai
số học sinh trúng tuyển; hệ thống phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chỉ cho phép xác
nhận nhập học cho học sinh theo chỉ tiêu được giao.
5. Tuyển sinh bổ sung và nộp Hồ sơ nhập học
a) Tuyển sinh bổ sung:
- Sau ngày 12/7/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ khóa hệ thống phần
mềm xác nhận nhập học và tiến hành thống kê số lượng học sinh đã xác nhận
nhập học ở từng trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX, CSGD nghề nghiệp có
tuyển học sinh tốt nghiệp THCS; thông báo số lượng học sinh thừa, thiếu so với
chỉ tiêu.
- Đối với các trường THPT chuyên, THPT công lập: nếu số học sinh đã
xác nhận nhập học tính đến ngày 12/7/2022 còn thiếu so với chỉ tiêu, Sở Giáo
dục và Đào tạo sẽ xem xét để duyệt điểm chuẩn bổ sung.
- Đối với các trường THPT công lập TCTC, ngoài công lập; trung tâm
GDNN-GDTX, CSGD nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS: nếu số
lượng học sinh xác nhận nhập học Đợt 1 chưa đủ chỉ tiêu quy định được tiếp tục
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tuyển sinh bổ sung trong thời gian theo quy định.
b) Nộp Hồ sơ nhập học: học sinh đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung hoặc
đã được xác nhận nhập học ở đợt 1 sẽ nộp Hồ sơ nhập học kèm theo Phiếu xác
nhận nhập học (trực tuyến, trực tiếp) tại CSGD trúng tuyển từ ngày 19/7/2022
đến ngày 22/7/2022.
II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN

1. Trường chuyên và trường có lớp chuyên
a) Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam có 16 lớp chuyên của 12
môn chuyên, trong đó các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, mỗi môn có
02 lớp chuyên; các môn: Tin học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng
Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung, mỗi môn 01 lớp chuyên.
b) Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có 15 lớp chuyên của 11 môn
chuyên, trong đó các môn: Toán, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, mỗi môn có 02
lớp chuyên; các môn: Tin học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Pháp,
Tiếng Nga, mỗi môn 01 lớp chuyên.
c) Trường THPT Chu Văn An có 10 lớp chuyên của 10 môn chuyên:
Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh,
Tiếng Pháp;
d) Trường THPT Sơn Tây có 09 lớp chuyên của 09 môn chuyên: Toán,
Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh.
2. Điều kiện dự tuyển
Ngoài các điều kiện theo Phụ lục II, mục II, học sinh muốn đăng ký dự
tuyển vào lớp 10 THPT chuyên phải đảm bảo các điều kiện sau:
a) Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá
trở lên;
b) Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.
3. Đăng ký nguyện vọng dự tuyển
- Khi đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên, học sinh phải căn cứ vào NV
và khả năng học tập môn chuyên, lịch thi các môn chuyên để đăng ký cho phù
hợp. Học sinh không được thay đổi NV chuyên đã đăng ký;
- Học sinh được chọn tối đa 02 trong 04 trường sau để đăng ký dự tuyển:
THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn
An và THPT Sơn Tây;
- Trong mỗi buổi thi học sinh chỉ được chọn 1 môn chuyên để dự thi;
- Nếu học sinh có NV đăng ký dự tuyển vào 01 môn chuyên tại 02 trường
thì phải ghi rõ trường NV1 và trường NV2;
- Trường hợp học sinh chỉ có NV đăng ký vào môn chuyên của 01 trường
hoặc môn chuyên đã chọn chỉ có ở 01 trường thì đó là trường NV1.
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* Riêng Trường THPT Chu Văn An: học sinh các tỉnh, thành phố phía Bắc
từ Thanh Hoá trở ra có xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt lớp 9 năm học 20212022 và đạt giải chính thức trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh (đạt từ
giải Ba trở lên) được đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên của môn đạt giải.
- Học sinh muốn nhập học tại trường đăng ký NV2 phải có ĐXT cao hơn
điểm chuẩn của trường ít nhất 1,0 điểm. Học sinh đã trúng tuyển NV1 sẽ không
được xét tuyển NV2. Khi hạ điểm chuẩn, các trường được phép nhận học sinh
có NV2 đủ điều kiện trúng tuyển.
4. Phương thức tuyển sinh
a) Vòng 1: tổ chức Sơ tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển;
b) Vòng 2: tổ chức Thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở vòng 1.
5. Tổ chức tuyển sinh
a) Vòng 1: Sơ tuyển.
Vòng Sơ tuyển được đánh giá bằng điểm số căn cứ vào các tiêu chí sau:
- Kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của
địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước hoặc quốc tế. Điểm cho mỗi giải
được tính như sau: giải Nhất 5,0 điểm, giải Nhì 4,0 điểm, giải Ba 3,0 điểm, giải
Khuyến khích 2,0 điểm;
- Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp THCS: tính theo kết quả từng năm
học, xếp loại học lực giỏi 3,0 điểm, học lực khá 2,0 điểm;
- Kết quả tốt nghiệp THCS: tốt nghiệp loại giỏi 3,0 điểm, loại khá 2,0 điểm.
Điểm sơ tuyển = Điểm thi học sinh giỏi, tài năng + Điểm xếp loại học lực
4 năm cấp THCS + Điểm kết quả tốt nghiệp THCS
Những học sinh có tổng điểm sơ tuyển từ 10 điểm trở lên sẽ được tham
gia thi tuyển ở vòng 2.
b) Vòng 2: Thi tuyển
- Môn thi và hình thức thi:
+ Môn thi: tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển ở
vòng 1. Học sinh phải tham gia dự thi các môn không chuyên (còn gọi là các
môn điều kiện chuyên) là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên, trong đó
ba môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ cùng với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
công lập không chuyên năm học 2022-2023.
+ Hình thức thi: các môn chuyên thi theo hình thức tự luận; môn Ngoại
ngữ chuyên thi theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm để đánh giá kỹ
năng nghe, đọc, viết.
- Thang điểm và hệ số điểm bài thi:
+ Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài
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được làm tròn điểm đến 2 chữ số thập phân. Nếu chấm bài theo thang điểm khác
thì kết quả điểm các bài thi sẽ quy đổi ra thang điểm 10.
+ Hệ số điểm bài thi: điểm thi các môn không chuyên tính hệ số 1, điểm
thi môn chuyên tính hệ số 2.
- Thời gian làm bài thi:
+ Các bài thi không chuyên: môn Ngữ Văn và môn Toán 120 phút/bài thi,
môn Ngoại ngữ 60 phút/bài thi;
+ Các bài thi môn chuyên: môn Hóa học và môn Ngoại ngữ 120 phút/bài
thi, các môn khác 150 phút/bài thi.
- ĐXT vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài
thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số);
ĐXT = Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1)
+ Điểm bài thi chuyên (hệ số 2)
- Nguyên tắc xét tuyển:
+ Chỉ xét tuyển đối với học sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài
thi quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả thi và các bài thi
đều đạt điểm lớn hơn 2,0;
+ Căn cứ ĐXT vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu
được giao cho từng lớp chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều
học sinh có ĐXT bằng nhau thì tiếp tục xét chọn học sinh theo thứ tự ưu tiên
sau: có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn;
có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm
trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn;
+ Các lớp chuyên được xét tuyển độc lập nhau. Học sinh được quyền lựa
chọn học một lớp chuyên theo NV trúng tuyển (trường hợp học sinh trúng tuyển
nhiều lớp chuyên).
6. Xác nhận nhập học, tuyển sinh bổ sung và nộp hồ sơ nhập học
Thực hiện như đối với tuyển sinh trường THPT công lập không chuyên
năm học 2022-2023 (mục I.4 và mục I.5)
7. Tuyển bổ sung vào lớp chuyên và chuyển trường đối với học sinh
các trường chuyên
Học sinh đã trúng tuyển vào lớp chuyên tại trường THPT nào phải học ổn
định hết cấp học tại trường THPT đó. Trường hợp đặc biệt phát sinh trong quá
trình học tập cần tuyển bổ sung, chuyển trường, chuyển lớp chuyên phải được
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép.
Việc tuyển bổ sung vào lớp chuyên hoặc chuyển trường đối với học sinh
các trường chuyên thực hiện theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động
trường THPT chuyên.
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III. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
SONG BẰNG TÚ TÀI

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10
chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam
và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level) sau khi có ý kiến của UBND Thành phố.
IV. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TIẾNG PHÁP SONG NGỮ VÀ LỚP 10
TIẾNG PHÁP TĂNG CƯỜNG

1. Tuyển sinh vào lớp 10 học tiếng Pháp song ngữ
a) Điều kiện dự tuyển:
Học sinh đủ điều kiện dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên
năm học 2022-2023, được dự tuyển vào lớp 10 tiếng Pháp song ngữ tại một
trong hai trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam hoặc THPT Chu Văn An khi
đảm bảo các yêu cầu sau:
- Xếp loại học lực, hạnh kiểm cả năm của các lớp cấp THCS đạt loại Khá
trở lên.
- Tốt nghiệp THCS đạt loại Khá trở lên.
- Tốt nghiệp Chương trình song ngữ tiếng Pháp cấp THCS từ loại Khá trở lên.
- Có tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên
năm học 2022-2023.
b) Đăng ký dự tuyển
Ngoài việc được đăng ký dự tuyển vào các lớp không chuyên của ba trường
THPT công lập; các lớp chuyên của hai trong bốn trường THPT có lớp chuyên,
học sinh còn được đăng ký 2 NV dự tuyển vào lớp 10 tiếng Pháp song ngữ của
Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, có
xét thứ tự ưu tiên là NV1 và NV2.
Nếu xét tuyển vào trường theo NV2 thì phải có ĐXT cao hơn ít nhất 1,0
điểm so với điểm chuẩn vào lớp tiếng Pháp song ngữ của trường. Khi hạ điểm
chuẩn, các trường được nhận học sinh có NV2 đủ điều kiện trúng tuyển.
c) Phương thức tuyển sinh:
Tổ chức xét tuyển căn cứ vào: kết quả bài thi ba môn Ngữ văn, Toán,
Ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm
học 2022-2023; kết quả kỳ thi tốt nghiệp chương trình tiếng Pháp song ngữ cấp
THCS và Điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh.
Kết quả trúng tuyển lấy theo ĐXT vào lớp tiếng Pháp song ngữ từ cao
xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao cho từng trường. Điểm thấp nhất
cho học sinh trúng tuyển vào trường gọi là điểm chuẩn của trường. ĐXT được
tính như sau:
ĐXT = Điểm thi + Điểm Pháp ngữ + Điểm Ưu tiên
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Trong đó:
- Điểm thi: là tổng điểm của ba bài thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (kỳ thi
tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023) chấm
theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn điểm đến hai
chữ số thập phân.
Chỉ đưa vào diện xét tuyển những học sinh không vi phạm Quy chế thi
đến mức đình chỉ thi và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).
- Điểm Pháp ngữ: là tổng điểm thi môn Tiếng Pháp (hệ số 2) và môn Toán
bằng tiếng Pháp (hệ số 1) của học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp chương trình tiếng
Pháp song ngữ cấp THCS:
Điểm Pháp ngữ = Điểm thi môn tiếng Pháp x 2 + Điểm Toán bằng tiếng Pháp
- Điểm ưu tiên: thực hiện theo quy định (Phục lục II, Mục V.1).
2. Tuyển sinh vào học lớp 10 tiếng Pháp tăng cường (không học các
môn khoa học bằng tiếng Pháp)
a) Điều kiện tuyển sinh: học sinh đủ điều kiện dự tuyển vào lớp 10 THPT
công lập năm học 2022-2023; xếp loại tốt nghiệp Chương trình tiếng Pháp song
ngữ cấp THCS từ Trung bình trở lên; có tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023; không vi phạm Quy chế thi
đến mức đình chỉ thi và không có bài thi nào bị điểm 0 (không); có đăng ký NV
dự tuyển vào lớp 10 tiếng Pháp tăng cường tại Trường THPT Việt Đức.
b) Chỉ tiêu tuyển sinh: tuyển 01 lớp (khoảng 45 học sinh).
3. Xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học
Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học như đối
với tuyển sinh trường THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023.
V. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỌC TIẾNG NHẬT

1. Danh sách trường THPT có tổ chức dạy tiếng Nhật
a) Dạy tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) gồm 03 trường: THPT Chu Văn An,
THPT Kim Liên và THPT Việt Đức.
b) Dạy tiếng Nhật (ngoại ngữ 2) gồm 06 trường THPT công lập và công lập
TCTC: Phan Đình Phùng, Việt Đức, Thăng Long, Đoàn Kết - Hai Bà Trưng,
Nguyễn Gia Thiều và Phan Huy Chú - Đống Đa. Ngoài ra còn có một số trường
THPT ngoài công lập cũng tổ chức dạy tiếng Nhật (ngoại ngữ 2) cho học sinh như:
TH,THCS&THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm - Cầu Giấy, THPT Hoàng Long, THPT Đoàn Thị Điểm, THPT Tây Hà
Nội... Các trường thực hiện tuyển sinh lớp tiếng Nhật (ngoại ngữ 2) theo phương
thức xét tuyển đối với học sinh có NV khi nhập học.
2. Tuyển sinh vào học lớp 10 tiếng Nhật (ngoại ngữ 1)
a) Đối tượng, điều kiện dự tuyển
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Học sinh tốt nghiệp THCS, đủ điều kiện đăng ký dự tuyển vào lớp 10
trường THPT công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội; học
đủ 04 năm ngoại ngữ tiếng Nhật (được thể hiện trong học bạ cấp THCS) tại các
trường THCS.
b) Đăng ký dự tuyển
- Học sinh được đăng ký tối đa 03 (ba) NV vào ba trường THPT công lập
theo thứ tự NV1, NV2, NV3, trong đó NV1 và NV2 phải thuộc hai trong ba
trường: THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, THPT Việt Đức; NV3 thuộc
KVTS bất kỳ.
- Trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023”,
tại mục 17. “Ngoại ngữ đăng ký học tại THPT” học sinh phải chọn ngoại ngữ là
tiếng Nhật. Tuy nhiên, học sinh có thể chọn một trong các ngoại ngữ sau để làm
bài thi môn ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn.
c) Chỉ tiêu tuyển sinh
TT

Trường THPT

Số lớp

Số lượng

1

Chu Văn An

01

2

Kim Liên

01

khoảng 45 học sinh
khoảng 45 học sinh

3

Việt Đức

01

khoảng 45 học sinh

d) Nguyên tắc xét tuyển
- Lấy ĐXT từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao. ĐXT
thấp nhất của học sinh trúng tuyển gọi là điểm chuẩn lớp tiếng Nhật của trường.
- Nếu học sinh đã trúng tuyển theo NV1 sẽ không được xét tuyển theo
NV2. Trường hợp học sinh nhập học theo NV2 thì phải có ĐXT cao hơn điểm
chuẩn lớp tiếng Nhật của trường ít nhất là 1,0 điểm. Khi hạ điểm chuẩn, trường
được phép tuyển học sinh có NV2 đủ điều kiện trúng tuyển.
- Học sinh không trúng tuyển lớp tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) được xét tuyển
vào lớp tiếng Anh tại các NV đã đăng ký theo quy định.
đ) Phương thức tuyển sinh, thời gian xác nhận nhập học và nộp hồ sơ
nhập học thực hiện như đối với tuyển sinh trường THPT công lập không chuyên
năm học 2022-2023.
3. Tuyển sinh vào học lớp 10 tiếng Nhật (ngoại ngữ 2)
Ngoài chương trình tiếng Nhật (ngoại ngữ 1) được tổ chức tại ba trường
THPT trên, một số trường THPT tại Hà Nội (mục V.1.b) còn tổ chức dạy chương
trình tiếng Nhật (ngoại ngữ 2) hệ 3 năm.
a) Điều kiện dự tuyển: học sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học theo
điểm chuẩn lớp tiếng Anh của trường.
b) Đăng ký dự tuyển
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- Nếu có NV học lớp tiếng Nhật (ngoại ngữ 2), học sinh nộp Đơn xin học
lớp tiếng Nhật cùng hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 19/7/2022 đến ngày
22/7/2022.
- Khi đăng ký dự tuyển, trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT
năm học 2022-2023” (Mẫu M01), tại mục 17. “Ngoại ngữ đăng ký học tại
THPT”: học sinh phải chọn ngoại ngữ là Tiếng Anh.
c) Nguyên tắc xét tuyển
- Căn cứ vào số lượng học sinh có NV và ĐXT của học sinh, các trường
sẽ lập danh sách học sinh có NV học lớp tiếng Nhật (ngoại ngữ 2) và xét theo
ĐXT từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu 01 lớp/trường.
- Học sinh không trúng tuyển lớp tiếng Nhật (ngoại ngữ 2) sẽ học tại lớp
tiếng Anh theo quy định.
VI. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỌC TIẾNG ĐỨC (NGOẠI NGỮ 2)

1. Tuyển sinh vào học lớp 10 tiếng Đức (ngoại ngữ 2) hệ 7 năm
a) Đối tượng, điều kiện dự tuyển
Học sinh học đủ 4 năm trong dự án tiếng Đức ở cấp THCS (được thể hiện
trong Học bạ cấp THCS), tiếng Đức đạt trình độ A2 theo khung tham chiếu
Châu Âu.
b) Đăng ký dự tuyển
- Học sinh đăng ký dự tuyển học tiếng Đức (ngoại ngữ 2) hệ 7 năm, tiếng
Anh (ngoại ngữ 1), được đăng ký NV1 vào Trường THPT Việt Đức, các NV
còn lại (nếu có) phải đăng ký vào trường THPT thuộc KVTS theo quy định;
- Trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023”,
học sinh tích chọn vào mục 12. Có chứng chỉ A2 tiếng Đức trở lên và nộp bản
sao chứng chỉ A2 tiếng Đức kèm theo. Tại mục 17. “Ngoại ngữ đăng ký học tại
THPT”, học sinh phải điền là tiếng Đức; Ngoại ngữ thi chiều 18/6/2022 bắt
buộc là tiếng Đức;
c) Nguyên tắc xét tuyển
- Khi xét trúng tuyển lấy theo ĐXT vào lớp tiếng Đức từ cao xuống thấp
cho đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm thấp nhất cho học sinh trúng tuyển gọi là điểm
chuẩn lớp tiếng Đức của trường.
- Học sinh không trúng tuyển lớp tiếng Đức được xét tuyển vào lớp tiếng
Anh ở các NV đã đăng ký.
2. Tuyển sinh vào học lớp 10 tiếng Đức (ngoại ngữ 2) hệ 3 năm
Ngoài lớp tiếng Đức (ngoại ngữ 2) hệ 7 năm tại Trường THPT Việt Đức,
các trường: THPT Chu Văn An và THPT Việt Đức có tổ chức dạy chương trình
tiếng Đức (ngoại ngữ 2) hệ 3 năm.
a) Điều kiện dự tuyển: học sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học theo
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điểm chuẩn lớp tiếng Anh của trường.
b) Đăng ký dự tuyển
- Nếu có NV học lớp tiếng Đức (ngoại ngữ 2) hệ 3 năm, học sinh nộp Đơn
xin học lớp tiếng Đức cùng hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 19/7/2022 đến
ngày 22/7/2022.
- Khi đăng ký dự tuyển, trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT
năm học 2022-2023” (Mẫu M01), tại mục 17. “Ngoại ngữ đăng ký học tại
THPT”: học sinh phải chọn ngoại ngữ là Tiếng Anh.
c) Nguyên tắc xét tuyển
- Căn cứ vào số lượng học sinh có NV và ĐXT của học sinh, các trường
sẽ lập danh sách học sinh có NV học lớp tiếng Đức (ngoại ngữ 2) hệ 3 năm và
xét theo ĐXT từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu 01 lớp/trường.
- Học sinh không trúng tuyển lớp tiếng Đức (ngoại ngữ 2) sẽ học tại lớp
tiếng Anh theo quy định.
VII. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỌC TIẾNG HÀN (NGOẠI NGỮ 2)

Năm học 2022-2023, Trường THPT Việt Đức và Trường THPT Nguyễn
Gia Thiều tổ chức dạy tiếng Hàn (ngoại ngữ 2).
a) Điều kiện dự tuyển: học sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học vào
Trường THPT Việt Đức hoặc Trường THPT Nguyễn Gia Thiều theo điểm chuẩn
lớp tiếng Anh của trường.
b) Đăng ký dự tuyển
- Nếu có NV học lớp tiếng Hàn (ngoại ngữ 2), học sinh nộp Đơn xin học
lớp tiếng Hàn cùng hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 19/7/2022 đến ngày
22/7/2022.
- Khi đăng ký dự tuyển, trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT
năm học 2022-2023” (Mẫu M01), tại mục 17. “Ngoại ngữ đăng ký học tại
THPT”: học sinh phải chọn ngoại ngữ là Tiếng Anh.
c) Nguyên tắc xét tuyển
- Căn cứ vào số lượng học sinh có NV và ĐXT của học sinh, các trường
THPT sẽ lập danh sách học sinh có NV học lớp tiếng Hàn (ngoại ngữ 2) và xét
theo ĐXT từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu 01 lớp/trường.
- Học sinh không trúng tuyển lớp tiếng Hàn (ngoại ngữ 2) sẽ học tại lớp
tiếng Anh theo quy định.
Ngoài ra còn có một số trường THPT ngoài công lập cũng tổ chức dạy tiếng
Hàn (ngoại ngữ 2) cho học sinh như THPT Hoàng Long, THCS&THPT Alfred
Nobel... thực hiện tuyển sinh lớp tiếng Hàn (ngoại ngữ 2) theo phương thức xét
tuyển đối với học sinh có NV khi nhập học.
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VIII. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG
KHIẾU THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

1. Đối tượng tuyển sinh
a) Học sinh đã tốt nghiệp THCS; có xếp loại hạnh kiểm khá trở lên, học
lực trung bình trở lên năm học lớp 9; có năng khiếu thể dục thể thao (TDTT), có
khả năng phát triển để trở thành vận động viên; có Hộ khẩu thường trú tại Hà
Nội hoặc các tỉnh, thành phố khác trong toàn quốc; độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi.
b) Học sinh không có Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội trúng tuyển, nếu
không có NV tiếp tục học tại Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao
(NK TDTT) Hà Nội sẽ không được chuyển vào học tại các trường THPT công
lập trên địa bàn Hà Nội.
2. Phương thức tuyển sinh
Tuyển học sinh vào học tại Trường Phổ thông NK TDTT Hà Nội do Hội
đồng tuyển sinh của Trường Phổ thông NK TDTT Hà Nội thực hiện theo quy
định (thực hiện theo Quyết định số 473/QĐ-VHTTDL ngày 03/5/2017 của Sở
Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ
cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục, thể
thao Hà Nội). Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt kết quả tuyển sinh của trường.
Phương thức tuyển sinh căn cứ vào NK TDTT và trình độ văn hóa của
học sinh như sau:
a) Thi năng khiếu về thể dục thể thao
Các bộ môn thể thao thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT phối
hợp với Phòng Quản lý thể thao của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức thi
tuyển NK TDTT theo chuyên môn phù hợp.
b) Xét tuyển về văn hóa
Sau khi trúng tuyển NK TDTT, học sinh trúng tuyển sẽ tham gia tuyển
sinh vào lớp 10 THPT theo phương thức xét tuyển. ĐXT vào Trường Phổ thông
NK TDTT Hà Nội được tính như sau:
ĐXT = Điểm thi NK + Điểm Ưu tiên
Trong đó:
- Điểm thi NK: là điểm thi NK TDTT và phải đạt từ 8,0 trở lên (theo
thang điểm 10);
- Điểm Ưu tiên: thực hiện theo quy định (Phục lục II, mục V.1).
Khi xét trúng tuyển sẽ lấy theo ĐXT từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ
tiêu được giao.
3. Thời gian tuyển sinh
Học sinh nộp hồ sơ và đăng ký dự tuyển tại Trường Phổ thông NK TDTT
Hà Nội:
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- Thi tuyển năng khiếu: từ 01/6/2022 đến 30/6/2022;
- Thu hồ sơ và xét tuyển văn hóa: từ ngày 25/6/2022 đến 22/7/2022.
IX. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

1. Đối tượng
- Học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) đã tốt nghiệp THCS;
- Học sinh có bố (mẹ) là người dân tộc thiểu số và có Hộ khẩu thường trú
tại 13 xã miền núi trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ 5 năm trở lên (theo Quyết
định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025), bao gồm:
+ Huyện Ba Vì có 07 xã: Khánh Thượng, Ba Vì, Vân Hòa, Yên Bài, Tản
Lĩnh, Minh Quang, Ba Trại;
+ Huyện Thạch Thất có 03 xã: Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung;
+ Huyện Quốc Oai có 02 xã: Đông Xuân, Phú Mãn;
+ Huyện Mỹ Đức có 01 xã: An Phú.
2. Phương thức tuyển sinh
- Tuyển thẳng: cho các đối tượng là học sinh Trường Phổ thông DTNT đã
tốt nghiệp THCS;
- Thi tuyển: áp dụng cho những học sinh có Hộ khẩu thường trú thuộc 13
xã nêu trên, có NV vào trường. Những học sinh này khi đăng ký dự tuyển phải
đăng ký NV1 vào Trường Phổ thông DTNT, 02 NV còn lại là hai trường THPT
công lập thuộc KVTS quy định;
Khi xét trúng tuyển sẽ lấy theo ĐXT từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ
tiêu được giao. Điểm thấp nhất cho học sinh trúng tuyển vào trường gọi là điểm
chuẩn của trường.
3. Thời gian xác nhận nhập học và nộp hồ sơ nhập học
Thực hiện như đối với tuyển sinh trường THPT công lập không chuyên
năm học 2022-2023.
X. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH GDTX TẠI CÁC
TRUNG TÂM GDNN-GDTX

Các trung tâm GDNN-GDTX được tuyển học sinh vào học chương trình GDTX.

1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển
a) Đối tượng: học sinh đã tốt nghiệp THCS.
b) Điều kiện: học sinh hoặc bố (mẹ) học sinh có Hộ khẩu thường trú hoặc
tạm trú tại Hà Nội, có đủ hồ sơ hợp lệ.
2. Phương thức tuyển sinh
a) Thực hiện phương thức “Xét tuyển” cho học sinh dự tuyển học chương
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trình GDTX.

b) ĐXT được tính như sau:
ĐXT = Điểm THCS + Điểm Ưu tiên
Trong đó:
- Điểm THCS: là tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của
4 năm học cấp THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp
đó. Điểm kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học ở cấp THCS của học sinh
được tính như sau:
+ Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi: 10 điểm;
+ Hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá: 9,0 điểm;
+ Hạnh kiểm khá và học lực khá: 8,0 điểm;
+ Hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực
trung bình: 7,0 điểm;
+ Hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và học
lực khá: 6,0 điểm;
+ Các trường hợp còn lại: 5,0 điểm.
- Điểm Ưu tiên: thực hiện theo quy định (Phụ lục II, mục V.1).
c) Nguyên tắc xét tuyển:
- Căn cứ vào chỉ tiêu được giao và số lượng học sinh đăng ký dự tuyển,
Hội đồng tuyển sinh trung tâm GDNN-GDTX có trách nhiệm duyệt số học sinh
trúng tuyển đúng số lượng được giao căn cứ vào ĐXT của học sinh và thông báo
công khai số học sinh trúng tuyển. Hệ thống phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chỉ cho
phép số học sinh xác nhận nhập học không vượt quá số lượng quy định.
- Nếu số lượng học sinh xác nhận nhập học Đợt 1 chưa đủ chỉ tiêu, trung
tâm GDNN-GDTX được tiếp tục tuyển sinh bổ sung từ ngày 19/7/2022 đến
ngày 22/7/2022.
- Các trung tâm GDNN-GDTX xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10
chương trình GDTX năm học 2022-2023 (kể cả đối tượng liên kết, nếu có) của
trung tâm, báo cáo UBND quận, huyện, thị xã và Sở Giáo dục và Đào tạo trước
ngày 29/4/2022.
3. Thời gian tuyển sinh
- Học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển tại trung tâm GDNN-GDTX từ ngày
29/4/2022 đến ngày 25/6/2022.
- Trung tâm GDNN-GDTX cập nhật vào hệ thống và xác nhận nhập học
đối với những học sinh trúng tuyển: từ ngày 10/7/2022 đến ngày 12/7/2022.
- Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trung tâm GDNN-GDTX từ
ngày 19/7/2022 đến ngày 22/7/2022./.

