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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 
 

Số: 557 /SGDĐT-KTKĐCLGD 
 

V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

không chuyên, THPT chuyên  

năm học 2018 - 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      
 

          Hưng Yên, ngày 17 tháng 4 năm 2018 

 
 
 

Kính gửi: 
 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các trường trung học phổ thông. 
      
 

Căn cứ các Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ 

thông; số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên; Thông 

tư 05/2018/TT/BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
  

Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên 

về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thổng năm học 2018- 

2019; 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 

học 2018 - 2019, như sau: 
 

I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP 

1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển. 

Tổ chức 01 kì thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên và 

01 kì thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Hưng Yên. 

2. Bài thi, hình thức thi, thời gian làm bài 

2.1. THPT không chuyên 

a) Bài thi 

Tổ chức thi 03 bài thi, gồm 02 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn và bài thi tổng 

hợp (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, 

Tiếng Anh).  

Nội dung thi trong phạm vi chương trình trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9. Môn Tiếng Anh theo chương trình hệ 7 năm. 

b) Hình thức thi 

- Bài thi Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận;  

- Bài thi Toán: thi theo hình thức 50% tự luận, 50% trắc nghiệm khách quan;  

- Bài thi tổng hợp: thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.  

c) Thời gian làm bài thi 

- Bài thi Ngữ văn: 120 phút;  

- Bài thi Toán: 90 phút;  

- Bài thi tổng hợp: 90 phút. 
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2.2. THPT Chuyên Hưng Yên 

a) Bài thi 

Tổ chức thi 04 bài thi độc lập, gồm: 

- 03 bài thi chung (dành cho tất cả các thí sinh) là: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 

- 01 bài thi chuyên (dành cho thí sinh đăng kí dự thi vào lớp chuyên nào phải dự 

thi bài chuyên đó. Riêng thí sinh đăng kí dự thi vào lớp chuyên Tin học phải dự thi bài 

chuyên là bài thi Toán); 

Nội dung thi trong phạm vi chương trình trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9.  

b) Hình thức thi 

- Bài thi Tiếng Anh: thi theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm khách quan. 

- Các bài còn lại: thi theo hình thức tự luận 

c) Thời gian làm bài thi 

- 02 bài thi Toán và và bài thi Ngữ văn thời gian làm bài 120 phút; 

- Bài thi Tiếng Anh thời gian làm bài 60 phút;  

- Các bài thi chuyên thời gian làm bài 150 phút. 

3. Lịch thi 

3.1. Trường THPT Chuyên Hưng Yên 

Ngày Buổi thi Môn thi 
Thời gian 

làm bài 

Giờ mở bì 

đề thi và 

phát đề thi 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

Giờ  

thu bài 

22/5/2018 
Sáng Ngữ văn 120 phút 7h55 8h00 10h00 

Chiều Toán 120 phút 14h25 14h30 16h30 

23/5/2018 
Sáng Tiếng Anh 60 phút 7h55 8h00 9h00 

Chiều Môn chuyên 150 phút 14h25 14h30 17h00 
 

3.2. Trường THPT không chuyên Hưng Yên 

Ngày Buổi thi Bài thi 
Thời gian 

làm bài 

Giờ mở bì 

đề thi và 

phát đề thi 

Giờ  

bắt đầu 

làm bài 

Giờ  

thu bài 

02/6/2018 Chiều Ngữ văn 120 phút 14h25 14h30 16h30 

03/6/2018 

Sáng Toán 

Tự luận:  

45 phút  
7h55 8h00 8h45 

TNKQ: 

45 phút 
8h55 9h00 9h45 

Chiều 
Bài thi 

tổng hợp 90 phút 14h25 14h30 16h00 

 

4. Thành lập các Hội đồng 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập: 

- Hội đồng thi: Việc thành lập Hội đồng thi vận dụng theo Quy chế thi trung học 

phổ thông quốc gia hiện hành.  

- Hội đồng tuyển sinh các trường trung học phổ thông: Việc thành lập Hội đồng 

tuyển sinh thực hiện theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ 
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Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ 

thông. 

5. Phần mềm quản lý thi 

Thống nhất sử dụng hệ thống phần mềm quản lý thi (QLT) tuyển sinh do Sở Giáo 

dục và Đào tạo cung cấp, Sở tổ chức tập huấn, quản lý chung, tạo tài khoản cho các đơn 

vị và chỉ đạo thực hiện tất cả các khâu của kỳ thi đảm bảo: đúng quy trình, thời hạn xử 

lý dữ liệu và chế độ báo cáo theo quy định. 

Các đơn vị đăng ký dự thi (Trường THCS): Chịu trách nhiệm thực hiện các khâu 

liên quan tới hồ sơ dự thi, dự tuyển, thông báo điểm, phúc khảo bài thi, đăng ký xét 

nguyện vọng và các công việc khác liên quan tới Tuyển sinh, đảm bảo đúng thời gian 

quy định. 

Các điểm thi (đặt tại các trường THPT công lập): Chịu trách nhiệm các khâu liên 

quan tới hồ sơ phòng thi, công tác coi thi và các công việc khác liên quan, đảm bảo đúng 

thời gian quy định. 

Hội đồng tuyển sinh: Chịu trách nhiệm duyệt kết quả Tuyển sinh trong phần mềm.  

6. Xét tuyển, nhập học 

6.1. Xét tuyển 

a) Nguyên tắc chung 

- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đảm bảo quy định về đối tượng, điều kiện dự tuyển, 

dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế thi. Thí sinh đã trúng tuyển vào 

trường THPT Chuyên Hưng Yên không được xét tuyển vào trường THPT không chuyên 

trên địa bàn tỉnh; 

- Thí sinh chỉ được chính thức công nhận trúng tuyển sau khi Hội đồng tuyển sinh 

nhà trường xem xét đủ hồ sơ, lập danh sách đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 

b) Điểm bài thi: Thang điểm 10, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai. 

c) Hệ số điểm bài thi, điểm xét tuyển 

* THPT không chuyên  

- Hệ số điểm bài thi: Tất cả các bài thi (Toán, Ngữ văn, bài thi tổng hợp) được tính 

điểm hệ số 1.  

- Điểm xét tuyển: Là tổng điểm 3 bài thi (các bài thi đều đạt trên 1,0 điểm) thí sinh 

có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất. 

- Thí sinh được xét tuyển vào các trường THPT không chuyên thành 02 đợt, theo 

nguyên tắc căn cứ vào tổng điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu 

tuyển sinh: 

+ Đợt 1: Căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và hướng dẫn 

của Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường quyết định điểm 

chuẩn trúng tuyển đợt 1, đảm bảo tuyển được ít nhất 80% chỉ tiêu của trường. 

+ Đợt 2: Những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 được nộp hồ sơ để xét tuyển đợt 2 

vào các trường THPT còn chỉ tiêu trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà 

trường quyết định điểm chuẩn trúng tuyển đợt 2 đảm bảo chỉ tiêu được giao của trường. 

Trường hợp xét đợt 2 chưa đủ chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh nhà trường căn cứ tình 

hình thực tế, xây dựng phương án xét tuyển bổ sung trình Sở Giáo dục và Đào tạo xem 

xét, quyết định. 
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* THPT Chuyên Hưng Yên 

- Trường THPT Chuyên Hưng Yên tổ chức sơ tuyển theo hồ sơ đăng kí dự thi 

(ĐKDT). Chỉ chấp nhận ĐKDT của thí sinh có kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm các 

lớp 6, 7, 8 và học kì I lớp 9 đạt từ khá trở lên.  

- Những thí sinh đạt yêu cầu vòng sơ tuyển dự thi theo qui định sau: 

+ Thí sinh dự thi làm 04 bài thi của 04 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, môn chuyên;  

+ Thí sinh đăng kí dự thi vào lớp chuyên môn nào phải dự thi môn chuyên đó, riêng 

thí sinh đăng kí dự thi vào lớp chuyên Tin học phải dự thi môn chuyên là môn Toán. 

- Hệ số điểm bài thi: Môn thi chung hệ số 1; môn chuyên hệ số 2.  

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi đã tính hệ số (các bài thi đều đạt trên 2,0 

điểm).   

- Căn cứ tổng điểm của thí sinh, xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển 

sinh (theo lớp chuyên). 
  

6.2. Nhập học 

Thí sinh đạt điểm chuẩn trúng tuyển. Đến trường THPT Chuyên Hưng Yên, THPT 

không chuyên làm thủ tục nhập học. Khi đến nhập học thí sinh thực hiện theo qui định 

của trường và mang theo hồ sơ để nộp. Hồ sơ nộp, gồm: Học bạ THCS (bản chính) để 

trường kiểm tra; Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời hoặc bằng tốt 

nghiệp trung học cơ sở (bản sao được cấp hoặc công chứng). Ngoài các hồ sơ trên, thí 

sinh đến nhập học mang theo Giấy chứng nhận kết quả thi. Thí sinh không nộp đủ hồ sơ 

hoặc hồ sơ không hợp lệ sẽ không được công nhận trúng tuyển;  

6.2.1. THPT Chuyên Hưng Yên: Nhập học vào ngày 29/5/2018; tập trung học sinh 

vào ngày 02/6/2018 (ngày nhập học nhà trường thu học bạ THCS bản chính để trường 

THPT kiểm tra).  

6.2.2. THPT không chuyên: Nhập học làm 2 đợt: 

+ Đợt 1: Nhập học vào ngày 30/6/2018 (đối với thí sinh trúng tuyển đợt 1).  

+ Đợt 2: Nhập học vào ngày 12/7/2018 (đối với thí sinh trúng tuyển đợt 2).  

Thí sinh không đến nhập học đúng thời gian qui định được coi như không có nhu 

cầu học và sẽ không được công nhận trúng tuyển; trường hợp có lí do đặc biệt sẽ do 

Hiệu trưởng trường THPT xem xét quyết định. 
 

7. Trách nhiệm, công việc cụ thể cho từng khâu, các biểu mẫu, các Phiếu của Kỳ 

thi thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại các Phụ lục đính kèm. Một số nội dung khác Sở 

sẽ hướng dẫn tiếp. 
 

8. Kính phí: Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn (riêng). Trách nhiệm của các đơn 

vị theo Phụ lục đính kèm. 
 

9. Chế độ báo cáo:  

Từng buổi thi Trưởng Điểm thi báo cáo tình hình bằng điện thoại (chậm nhất sau 

khi tính giờ 20 phút) và nhập ngay thông tin vắng thi trên phần mềm QLT. Những 

trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Sở. Các Điểm thi 

phải bố trí người trực điện thoại và ghi nhật kí đầy đủ từng buổi thi.  
 

Trực thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo:  

- Lãnh đạo Sở GDĐT: Giám đốc Nguyễn Văn Phê  

+ Điện thoại cơ quan: 02213.550990 
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+ Điện thoại di động: 0912807292 

+ Email: giamdoc.sohungyen@moet.edu.vn    

- Phòng KTKĐCLGD: Điện thoại: 02213.559.016  

Email: phongktkd.sohungyen@moet.edu.vn 

- Thanh tra Sở :                  Điện thoại: 02213.865.001 

Email: thanhtra.sohungyen@moet.edu.vn 

 

II. TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG THPT NGOÀI CÔNG LẬP  

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

2.  Đối tượng, điều kiện dự tuyển 

Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông, trong độ 

tuổi quy định theo Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều 

cấp học hiện hành. 

3. Nguyên tắc xét tuyển  

Xét tuyển dựa trên kết quả  học lực, hạnh kiểm 4 năm học cấp THCS của đối tượng 

tuyển sinh, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.  

Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh căn cứ đề 

xuất của trường để thực hiện công tác tuyển sinh. Các trường tổ chức cho học sinh đăng 

kí dự tuyển; tập hợp danh sách học sinh đăng ký dự tuyển; tổ chức xét tuyển theo quy 

định, lập danh sách đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 

4. Tổ chức tuyển sinh:  

4.1. Hồ sơ dự tuyển:  

 - Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm). 

- Giấy khai sinh bản sao hợp lệ (bản sao được cấp hoặc công chứng). 

- Học bạ THCS (bản chính) để trường THPT kiểm tra. 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp trung 

học cơ sở (bản sao được cấp hoặc công chứng). 

- Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với thí sinh đã tốt 

nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo 

không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật. 

4.2. Cách tính điểm xét tuyển theo kết quả học lực, hạnh kiểm của mỗi năm học 

cấp THCS  

+ Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 5,0 điểm; 

+ Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 4,5 điểm; 

+ Hạnh kiểm khá, học lực khá: 4,0 điểm; 

+  Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 3,5 điểm; 

+  Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 3,0 điểm; 

+ Các trường hợp còn lại: 2,5 điểm. 

4.3. Triển khai thực hiện 

- Chỉ xét tuyển học sinh có đủ hồ sơ hợp lệ. Điểm xét tuyển là tổng điểm của học 

sinh tính theo kết quả học lực, hạnh kiểm 4 năm cấp THCS, xét từ cao xuống thấp cho 

đến hết chỉ tiêu tuyển sinh; 

- Các trường xây dựng phương án, kế hoạch tuyển sinh; đảm bảo đúng qui định, 

khách quan, chính xác trình Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 

mailto:giamdoc.sohungyen@moet.edu.vn
mailto:thanhtra.sohungyen@moet.edu.vn
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 thí sinh trúng tuyển;  

- Mọi công việc về tuyển sinh phải hoàn thành trước ngày 30/7/2017; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh của các 

trường THPT ngoài công lập. Các trường chỉ gọi nhập học các học sinh đã được Sở phê 

duyệt, tuyệt đối không được gọi nhập học các học sinh ngoài danh sách đã được phê duyệt. 
 

Trên đây là hướng dẫn về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên và 

THPT Chuyên Hưng Yên năm học 2018 - 2019. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các 

đơn vị nghiêm túc thực hiện, triển khai, tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh học 

sinh; nếu có vướng mắc cần liên hệ để phối hợp giải quyết (đ/c Trần Đức Thiện - ĐT: 

0912.936.878). 

 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở;  

- Trường Đoàn Thị Điểm Greenfield; 

- Báo Hưng Yên;  

- Đài PTTH Hưng Yên; 

 

(để tuyên truyền); 

- Lưu: VT, KTKĐCLGD. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Phê 

 


