TRƯỜNG ĐH LÂM NGHIỆP
TRƯỜNG THPT LÂM NGHIỆP

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

Hà nội, ngày 5 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 HỆ THPT CÔNG LẬP
NĂM HỌC 2022-2023
I. THÔNG TIN CHUNG
-

Tên trường: Trường Trung học Phổ thông Lâm nghiệp (F-School).
Loại hình trường: Công lập trực thuộc trường Đại học Lâm nghiệp
Mã trường: 0507
Chỉ tiêu tuyển sinh: 450

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập và rèn luyện
của HS ở cấp THCS hoặc kết quả của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
công lập năm học 2022-2023.
- Thời gian đào tạo THPT: 3 năm
- Loại bằng tốt nghiệp THPT: Bằng tốt nghiệp hệ THPT chính quy
- Địa chỉ của trường: Trong khuôn viên của trường Đại học Lâm nghiệp,
Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
1. Đối tượng dự tuyển: Học sinh (HS) đã tốt nghiệp THCS chương trình GDPT
hoặc chương trình GDTX.
2. Độ tuổi dự tuyển
a) Quy định chung: Tuổi của HS vào học lớp 10 là 15 tuổi.
b) Một số trường hợp đặc biệt thực hiện theo Thông báo số 944/SGDĐT-QLT
ngày 12/4/2022 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10
trung học phổ thông năm học 2022-2023.
3. Địa bàn tuyển sinh: Toàn quốc
III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
1. Phương thức tuyển sinh
Năm học 2022-2023, trường THPT Lâm nghiệp tuyển sinh vào lớp 10
THPT áp dụng phương thức XÉT TUYỂN dựa vào kết quả học tập và rèn luyện
của HS ở cấp THCS hoặc kết quả của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công
lập năm học 2022-2023.
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2. Điểm xét tuyển
a) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập và rèn luyện của HS ở cấp THCS
Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm THCS + Điểm ưu tiên
Trong đó:
- Điểm THCS: Là tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của học
sinh ở 4 năm học cấp THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại
của lớp đó, cụ thể như sau:
+ Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi: 10,0 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;
+ Trường hợp còn lại: 5,0 điểm.
- Điểm ưu tiên: Thực hiện theo quy định tại Thông báo số 944/SGDĐT-QLT,
ngày 12/4/2022 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp
10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.
b) Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập
ĐXT = (Điểm Văn + Điẻm Toán) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên
3. Nguyên tắc xét tuyển
Căn cứ vào số lượng HS nộp hồ sơ xác nhận nhập học và chỉ tiêu của
trường, Nhà trường sẽ lấy HS có ĐXT từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu
được giao, thông báo những HS đã trúng tuyển và thời gian HS mang hồ sơ đến
nhập học.
4. Thông báo tuyển sinh
- Thông báo bằng văn bản.
- Thông báo trên website, facebook của trường THPT Lâm nghiệp.
5. Các nội dung khác:
Thực hiện theo Thông báo số 944/SGDĐT-QLT, ngày 12/4/2022 của Sở
GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông
năm học 2022-2023, các Quy định khác của Sở GD&ĐT Hà Nội và Bộ GD&ĐT
về tuyển sinh vào lớp 10.
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IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Phiếu ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (theo mẫu F01
ĐKDT có trong túi Hồ sơ dự tuyển);
2. Bản sao Giấy khai sinh (không cần công chứng);
3. Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
(đối với HS tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023) do trường THCS, trường
phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm GDNN-GDTX cấp (không cần công
chứng);
4. Bản sao Học bạ THCS (không cần công chứng);
5. Bản sao Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học
2022-2023 (không cần công chứng);
6. Bản sao Hộ khẩu thường trú (không cần công chứng) hoặc giấy xác nhận HS
cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn (nếu có);
7. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp; giấy cho phép
được học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp học
dưới (nếu có);
8. Giấy xác nhận “không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không
giam giữ hoặc vi phạm pháp luật” do chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú
cấp (đối với thí sinh tự do, là thí sinh đã tốt nghiệp THCS từ những năm học
trước).
9. 04 ảnh 3x4 cm (chụp trong 6 tháng gần đây).
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM MUA VÀ NỘP HỒ SƠ
1. Thời gian
- Nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Trước ngày 30/6/2022
- Thông báo kết quả xét tuyển: Trước ngày 09/7/2021
+ Đối với học sinh trúng tuyển: Nhà trường sẽ thông báo kết quả bằng cách
gọi điện thoại hoặc nhắn tin trực tiếp;
+ Đối với học sinh không trúng tuyển: Đến ngày 09/7/2021 những học sinh
đã nộp hồ sơ nhưng không nhận được thông báo của nhà trường có nghĩa là
học sinh không trúng tuyển, học sinh muốn biết kết quả thì chủ động liên hệ
với nhà trường để xem kết quả. Học sinh không trúng tuyển nhà trường
không hoàn trả hồ sơ bản sao (hoàn trả bản gốc nếu đã nộp cho nhà trường)
và không hoàn trả lệ phí mua hồ sơ và xét tuyển.
- Nhập học: Học sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học:
Đợt 1: Từ ngày 10/7 đến 12/7/2022;
Đợt 2: Từ ngày 15/7 đến 18/7/2022 (nếu còn chỉ tiêu).
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Ghi chú: Các mốc thời hạn tuyển sinh như nêu trên là dự kiến, nếu tình hình
dịch bệnh phức tạp hoặc nguyên nhân khác thì nhà trường có thể điều chỉnh cho
phù hợp với quy định và tình hình thực tế.
2. Địa điểm mua và nộp Hồ sơ
Phòng Hội đồng, Khu hành chính (P102 nhà F1), trường THPT Lâm nghiệp,
trong khuôn viên trường Đại học Lâm nghiệp, Thị trấn Xuân Mai, huyện
Chương Mỹ, Tp. Hà Nội.
Phụ trách hồ sơ tuyển sinh: cô Nguyễn Thu Trang (ĐT: 0981172089; Email:
ngthutrang1983@gmail.com)
VI. LỆ PHÍ VÀ HỌC PHÍ
- Lệ phí hồ sơ và xét tuyển: 100.000 đ/ hồ sơ;
- Lệ phí nhập học và thẻ học sinh: 100.000đ/ HS;
- Học phí năm 2022-2023 (dự kiến): 400.000 đ/ tháng.
VII. TƯ VẤN HỖ TRỢ TUYỂN SINH
- Tư vấn, hỗ trợ tuyển sinh
Thầy Lê Khánh Toàn (Phó Hiệu trưởng): ĐT. 0362469888 hoặc 0983200803
Cô Nguyễn Thu Trang (Phó Hiệu trưởng): ĐT. 0981172089
- Tìm hiểu thông tin
Học sinh, Phụ huynh, các trường THCS có thể tìm hiểu thêm thông tin Tuyển
sinh và lấy mẫu đơn đăng ký tại địa chỉ:
Website: http://c3lamnghiep.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/thptlamnghiep2018/
Hoặc liên hệ qua số điện thoại tư vấn, hỗ trợ tuyển sinh như trên.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Lê Khánh Toàn
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