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THÔNG BÁO  
Về việc Tuyển sinh vào lớp 6 và lớp10 trường THCS&THPT  

Liên Việt  Kon Tum năm học 2021 – 2022 

 

          Căn cứ vào kế hoạch số 28/ KH-SGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về kế hoạch tuyển sinh các cấp mầm 

non, phổ thông năm học 2021-2022; Trường THCS&THPT Liên Việt Kon Tum 

thông báo một số nội dung như sau:  

I. TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022 

1. Đối tượng và địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong độ tuổi quy định, 

hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh. 

          2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 HS chất lượng cao.  

3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp xét tuyển với kiểm tra môn Tiếng 

Việt, Toán và Tiếng Anh.  

4. Thi tuyển 

4.1.  Ngày thi:  08,09/6/2021. 

4.2. Môn thi:Tiếng Việt, Toán và Tiếng Anh. 

II. TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022 

1. Đối tượng và địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong độ tuổi quy định; đã 

tốt nghiệp THCS trên địa bàn toàn tỉnh. 

          2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 HS chất lượng cao. 

3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp Xét tuyển với Thi tuyển các môn 

Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh.  

4. Thi tuyển 

4.1.  Ngày thi: 18,19/6/2021. 

          4.2. Môn thi: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. 

III. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG THCS&THPT LIÊN VIỆT 

KON TUM 

1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 

Trường THCS&THPT Liên Việt Kon Tum  được tổ chức hoạt động  theo 

mô hình trường Công lập chất lượng cao. Trường được quy hoạch, xây dựng 

mới trên diện tích 18.000m2. CSVC đảm bảo tốt các điều kiện dạy học với các 

khu chức năng như khu học lý thuyết, khu thí nghiệm thực hành, khu thể dục thể 



thao vui chơi (nhà đa năng, bê bơi, sân cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, bóng 

rỗ...), khu ăn ở bán trú và khu vực hành chính. 

2. Hoạt động dạy học  

- Buổi sáng học chính khóa theo chương trình quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Buổi chiều: Tổ chức học các môn văn hóa theo hướng nâng cao. Tổ 

chức dạy song ngữ (Toán bằng tiếng Anh). Tổ chức dạy ngoại ngữ 2 (tiếng 

Nhật, tiếng Hàn). Tổ chức dạy tiếng Anh giao tiếp với người nước ngoài. Tổ 

chức dạy tiếng Anh theo chứng chỉ quốc tế…vv. 

3. Các câu lạc bộ phát triển tài năng của học sinh 

Tổ chức các câu lạc bộ năng khiếu về TDTT như (Bơi lội, cầu lông, bóng 

chuyền, bóng đá, bóng rổ, võ thuật); câu lạc bộ tiếng Anh, hội họa, âm nhạc...vv. 

4. Các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống  

Thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo,tổ chức các 

chuyến đi thực tế cho học sinh; tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng sống 

kết hợp các hoạt động thiện nguyện cho học sinh.  

5. Tổ chức cho học sinh nghiên cứu khoa học 

Nhà trường chú trọng việc nghiên cứu khoa học cho học sinh là cơ hội để 

các em giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật của mình, tăng 

cường trao đổi, giao lưu nghiên cứu khoa học giữa các nhà trường, địa phương. 

6. Tổ chức Bán trú cho học sinh: Tổ chức bán trú cho HS có nhu cầu (ăn 

và nghỉ buổi trưa) tại trường.  

Trường THCS&THPT Liên Việt Kon Tum trân trọng thông báo!  

            

         HIỆU TRƯỞNG 

 

            (Đã ký) 

            

         Lê Đắc Tường 

Lưu ý: 

- Mọi thông tin chi tiết vui lòng xem trên website của Trường 

THCS&THPT Liên Việt Kon Tum theo địa chỉ: lienvietkontum.edu.vn. 

- Mọi yêu cầu cần giải đáp xin liên hệ: TS. Lê Đắc Tường – Hiệu trưởng, 

số điện thoại: 0905154394. 

 

       

 

 

 


