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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 311/PGD&ĐT-THCS

Đông Triều, ngày 13 tháng 4 năm 2018

V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh
THCS, THPT và việc tổ chức Kỳ thị tuyển
sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019

Kính gửi: Các trường tiểu học, THCS trong toàn thị xã.
Thực hiện Công văn số 672/HD-SGDĐT ngày 30/3/2018 của Sở GD&ĐT
Quảng Ninh về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ
thông năm học 2018-2019; Công văn số 704 ngày 03/4/2018 của Sở GD&ĐT
Quảng Ninh về việc tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 20182019, Phòng GD&ĐT Đông Triều hướng dẫn các trường tiểu học, THCS trong
toàn thị xã thực hiện tốt một số nội dung sau đây:
A. QUY ĐỊNH CHUNG
Việc tuyển sinh lớp 6 THCS và lớp 10 THPT phải đảm bảo thực hiện đúng
các quy định tại Quy chế 11, Quy chế 18, Quy chế 05, Quy chế 20 và Quy chế 01.
I. Đối tượng tuyển sinh
1. Lớp 6
a. Lớp 6 THCS: Học sinh trong độ tuổi theo quy định đã hoàn thành chương
trình tiểu học tại các trường tiểu học.
b. Lớp 6 Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT): Học sinh là người dân tộc
thiểu số đã hoàn thành chương trình tiểu học: có hộ khẩu thường trú và định cư từ
03 năm trở lên tính đến ngày tuyển sinh (thuộc xã Tràng Lương).
2. Lớp 10
a. Trường THPT (trừ Trường PTDTNT): Học sinh trong độ tuổi theo quy
định đã hoàn thành chương trình THCS tại các trường THCS.
b. Trường PTDTNT: Học sinh là người dân tộc thiểu số đã hoàn thành
chương trình THCS: có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên tính đến
ngày tuyển sinh ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (đối với các
xã, thôn mới ra khỏi chương trình 135 năm 2017, học sinh được bảo lưu quyền lợi
trong tuyển sinh năm học 2018-2019); là người dân tộc thiểu số nếu được Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc; con em
người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên tính đến
ngày tuyển sinh ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (không quá
5% trong tổng số chỉ tiêu được tuyển mới hằng năm).
c. Các đơn vị làm nhiệm vụ Giáo dục thường xuyên
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Đối tượng đã tốt nghiệp THCS hoặc tốt nghiệp THCS theo chương trình
GDTX có nguyện vọng học THPT theo chương trình GDTX kết hợp học nghề.
II. Phương thức tuyển sinh
1. Lớp 6
Thực hiện theo phương thức xét tuyển theo Quy chế 11. Trường hợp nhà
trường có số học sinh đăng kí vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, thực
hiện tuyển sinh theo phương thức kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực
học sinh.
2. Lớp 10
a. Trường THPT công lập (trừ Trường THPT Chuyên)
- Các trường có số học sinh đăng kí dự tuyển lớn hơn chỉ tiêu được giao: Áp
dụng phương thức thi tuyển 03 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Trường hợp thí
sinh không được học môn Ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không đảm bảo chất
lượng, thí sinh thi môn thay thế là môn Lịch sử.
- Các trường có số học sinh đăng kí tuyển sinh không vượt quá chỉ tiêu được
giao hoặc các trường hợp đặc biệt khác: Áp dụng phương thức xét tuyển (Sau khi
báo cáo và được sự cho phép bằng văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo).
b. Trường THPT ngoài công lập
Các đơn vị chủ động lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp với điều kiện
của nhà trường: thi tuyển hoặc xét tuyển (Sau khi báo cáo và được sự đồng ý bằng văn
bản của Sở Giáo dục và Đào tạo) ; khuyến khích các đơn vị tổ chức thi tuyển hoặc xét
duyệt dựa trên kết quả kì thi tuyển sinh năm học 2018-2019 của học sinh đăng kí dự
tuyển.
c. Trường THPT Chuyên Hạ Long
Sơ tuyển (thông qua hồ sơ) và thi tuyển. Thi các môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại
ngữ và môn chuyên tương ứng với lớp chuyên. Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển
tối đa vào hai lớp chuyên khác nhau không trùng lịch thi môn chuyên.
d. Các đơn vị làm nhiệm vụ Giáo dục thường xuyên: Thực hiện theo phương
thức xét tuyển.
III. Qui định xét tuyển sinh
1. Lớp 6
- Các đơn vị căn cứ vào Kế hoạch tuyển sinh đã được Ủy ban nhân dân thị xã
phê duyệt, tuyển hết số học sinh đủ điều kiện kể cả học sinh khuyết tật có nhu cầu
vào học theo Quy chế 11 để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu phổ cập giáo
dục trung học cơ sở trên địa bàn thị xã.
- Những đơn vị có có số hồ sơ học sinh đăng ký tuyển sinh lớn hơn chỉ tiêu
được Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt phải làm văn bản báo cáo Phòng GD&ĐT
để Phòng GD&ĐT báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã và quyết định thực hiện phương
thức xét tuyển kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh và chỉ đạo việc tổ chức
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kiểm tra, đánh giá; việc sử dụng kết quả (cách xét tuyển) cụ thể.
2. Lớp 10
2.1. Điểm xét tuyển
a) Trường THPT áp dụng phương thức thi tuyển
- Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ đã tính
theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Thí sinh
trúng tuyển phải không có bài thi nào bị điểm 0.
- Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích
tối đa không quá 5,0 điểm.
b) Trường THPT và các đơn vị làm nhiệm vụ Giáo dục thường xuyên áp dụng
phương thức xét tuyển
Điểm xét tuyển là tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4
năm học trung học cơ sở (nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó)
cộng điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu
có).
Điểm theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh trung học
cơ sở được tính như sau:
- Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10,0 điểm;
- Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9,0 điểm;
- Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8,0 điểm;
- Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình:
7,0 điểm;
- Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá:
6,0 điểm;
- Các trường hợp còn lại: 5,0 điểm.
- Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích
tối đa không quá 4,0 điểm.
c) Trường THPT chuyên Hạ Long
- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là: Tổng số điểm các bài thi môn không
chuyên + Điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (hệ số 2).
- Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên: Điểm xét tuyển vào lớp không
chuyên là tổng số điểm các bài thi môn không chuyên và môn chuyên (điểm các bài
thi đều tính hệ số 1). Trường hợp thi nhiều môn chuyên thì môn chuyên lấy điểm
thi là môn chuyên có điểm cao nhất.
2.2. Cách xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển
a) Trường THPT
* Nguyên tắc xét tuyển:
- Nguyên tắc :
+ Tuyển sinh theo chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo cho
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việc tổ chức các hoạt động giáo dục và chỉ tiêu phân luồng học sinh sau THCS theo
Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; không bố trí số học sinh/lớp vượt quá
qui định của Bộ GDĐT; không khuyến khích tuyển sinh vào trường ngoài công lập
và đơn vị làm nhiệm vụ GDTX ở những địa bàn có cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào
tạo trình độ trung cấp.
+ Đối với các trường THPT thực hiện phương thức thi tuyển, chỉ xét tuyển đối
với thí sinh tham gia thi tuyển có đủ các bài thi quy định, không bị kỉ luật hủy kết quả
thi trong Kì thi tuyển sinh, không có bài thi bị điểm 0.
* Cách xét tuyển: Căn cứ điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ
chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng vẫn nhiều thí sinh có điểm xét
tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét theo thứ tự ưu tiên: Trung bình cộng điểm trung
bình môn của 4 năm học ở THCS cao hơn; Điểm trung bình năm học lớp 9 cao
hơn; tổng điểm trung bình cả năm của môn Ngữ văn và môn Toán năm học lớp 9
cao hơn (nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó).
b) Trường THPT chuyên Hạ Long
- Nguyên tắc: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển có đủ các bài thi
quy định, không vi phạm Quy chế trong Kì thi tuyển sinh, các bài thi phải đạt trên 2,0
điểm, riêng bài thi môn chuyên phải đạt 5,0 điểm trở lên.
- Cách xét tuyển:
+ Lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp
để tuyển theo chỉ tiêu được giao cho từng lớp chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu
cuối cùng mà nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì ưu tiên theo thứ tự
sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm trung bình năm học
lớp 9 của môn chuyên đăng kí dự thi cao hơn; có điểm trung bình các môn học năm
học lớp 9 cao hơn. Xét tuyển theo nguyện vọng, hết nguyện vọng 1 mới xét nguyện
vọng 2; thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì không xét tuyển nguyện vọng 2.
+ Lớp không chuyên: Căn cứ vào đăng kí tự nguyện của học sinh, xét từ cao
xuống thấp để tuyển theo chỉ tiêu cho các lớp không chuyên. Trường hợp xét đến
chỉ tiêu cuối cùng mà nhiều học sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì ưu tiên theo
thứ tự sau: Có điểm thi môn chuyên tham gia tính điểm xét tuyển vào lớp không
chuyên cao hơn; có điểm trung bình các môn học năm học lớp 9 cao hơn.
IV. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích
1. Tuyển thẳng vào lớp 10
a. Tuyển thẳng vào trường THPT công lập (trừ các trường chuyên biệt) các
đối tượng sau:
- Học sinh trường PTDTNT đã tốt nghiệp THCS;
- Học sinh là người dân tộc rất ít người;
- Học sinh khuyết tật;
- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể
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thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.
b. Tuyển thẳng vào trường PTDTNT
- Học sinh là người dân tộc rất ít người;
- Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy định tại Điều 18 của
Quy chế 01 đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao;
cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.
2. Chế độ ưu tiên
- Cộng 3,0 điểm: cho nhóm đối tượng 1 trong Quy chế 11và các đối tượng
nêu tại Điều 1 - Quy chế 18;
- Cộng 2,5 điểm: cho nhóm đối tượng 2 trong qui chế 11;
- Cộng 2,0 điểm: cho nhóm đối tượng 3 trong qui chế 11.
3. Chế độ khuyến khích
Chỉ áp dụng cho năm học 2018-2019 đối với học sinh được cấp chứng
nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức:
- Cộng 1,5 điểm: Loại giỏi;
- Cộng 1,0 điểm: Loại khá;
- Cộng 0,5 điểm: Loại trung bình
B. KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2018-2019
1. Môn thi và Đăng ký môn thi
Tổ chức thi 03 môn chung: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng
Trung Quốc): 09 môn chuyên: Toán, Vật lí. lloá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử,
Địa lý, Tiêng Anh và Tiếng Trung Quốc.
Thí sinh đăng kí dự tuyển vào trường THPT không chuyên có áp dụng
phương thức tuyển sinh là thi tuyển phải đăng ký dự thi 03 môn chung gồm Toán,
Ngữ văn và môn thi thứ 3 là Tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc.
Thí sinh đăng kí dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Hạ Long phải đăng ký
dự thi 03 môn chung là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (hoặc Tiếng Trung Quốc) và
môn chuyên tương ứng với lớp chuyên mà thí sinh đăng ký xét tuvển.
Thí sinh đăng kí dự thi phải ghi lựa chọn môn thi thứ 3 là Tiếng Anh hoặc
Tiếng Trung Quốc: tên lớp chuvên (nếu đăng ký xét tuyển tại Trường THPT
Chuyên Hạ Long) vào Phiếu đăng ký dự tuyển trong Hồ sơ tuyển sinh lớp 10
THPT.
2. Hình thức thi
Các môn thi sử dụng hình thức thi viết. Môn thi Ngoại ngữ, thí sinh làm bài
vào đề thi: các môn thi còn lại thí sinh làm bài vào giấy thi. Môn Ngoại ngữ chuyên
có thêm phần thi nghe.
3. Lịch thi, thời gian làm bài thi và thời gian làm thủ tục dự thi
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3.1. Trường THPT không chuyên
Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm Giờ mở bì Giờ phát
bài
đề thi
đề thi

Giờ bắt đầu
làm bài

Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các sai
sót
Sáng
7giờ 05
7giờ 25
7 giờ 30
Ngữ(nếu
văncó) 120 phút
Ngoại ngữ
01/6/2018
(Tiếng Anh,
Chiều
60 phút
14 giờ 05 14 giờ 25 14 giờ 30
Tiếng Trung
Quốc)
02/6/2018 Sáng
120 phút
7giờ 05
7giờ 25
7 giờ 30
Toán
31/5/2018 Chiều

3.2. Trường THP T Chuyên Hạ Long
Ngày

31/5/2018

01/6/2018

Buổi

Môn thi

Thời gian Giờ mở bì Giờ phát Giờ bắt đầu
làm bài
làm bài
đề thi
đề thi

Thí sinh làm thủ tục dự thi: nhận Thẻ dự thi và đính chính các
sai sót
(nếu
có) 120 phút 7giờ 05
Sáng
7giờ 25
7 giờ 30
Ngữ
văn
Ngoại ngữ
(Tiếng Anh,
Chiều
60 phút 14 giờ 05 14 giờ 25 14 giờ 30
Tiếng T. Quốc)
Chiều

120 phút 7giờ 05
7giờ 25
Toán
Môn chuyên
(Vật lí. I lóa
Chiều học. Lịch sứ, 150 phút 14 giờ 05 14 giờ 25
Địa lý, Tiếng
Anh, Tiếng TQ)
Sáng

02/6/2018

03/6/2018

Sáng

Môn chuyên
Trung Quốc)
(Toán, Ngữ văn, 150 phút
Sinh học)

7giờ 05

7giờ 25

7 giờ 30

14 giờ 30

7 giờ 30

4. Tổ chức các Hội đồng coi thi
Mỗi trường THPT trên địa bàn thị xã có tổ chức thi tuvển sinh thành lập một
Hội đồng coi thi. Thị xã Đông Triều có 4 Hội đồng coi thi tuyển sinh là: THPT
Hoàng Hoa Thám, THPT Hoàng Quốc Việt, THPT Đông Triều, THPT Lê Chân.
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4.1. Ngày 31/5/2018
a) Các Hội đồng coi thi hoàn tất việc niêm yết:
Tại mỗi phòng thi:
Tên phòng thi, môn thi:
Danh sách thí sinh trong phòng thi:
Quy định về các tài liệu, vật dụng được mang vào phòng thi: Quy dịnh về
trách nhiệm của thí sinh (vận dụng từ Điều 14 Quv chế thi THPT quổc gia hiện
hành).
Lưu ý: Thí sinh thi chuyên Địa lí được mang vào phòng thi Atlat Địa lí Việt
Nam (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết
thêm bất cứ nội dung gì).
Khu vực niêm yết chung:
Sơ đồ các phòng thi. khu vực thi, quy định giới hạn khu vực thi, lịch thi, các
loại hiệu lệnh, các danh sách thí sinh trong phòng thi.
b) Tổ chức họp Hội đồng coi thi. Thời gian cụ thể:
Buổi sáng
+ Từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 00: Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các Thư ký Hội
dông coi thi họp chuẩn bị cho công tác coi thi.
+ Từ 09 giờ 00: Họp toàn thể Hội dồng coi thi: Phổ biến và quán triệt và các
văn bản hướng dẫn về tố chức Kỳ thi: kiểm tra hồ sơ dự tuyển của thí sinh, chú ý
tính chính xác và hợp lệ của các loại giấy chứng nhận dược hưởng chế dộ ưu tiên,
khuyến khích; kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho Hội đồng coi
thi.
Buối chiều: Từ 14 giờ 00, hoàn thiện hồ sơ thi, cơ sở vật chất phải đáp ứng
đẩy đủ các điều kiện phục vụ công tác coi thi an toàn, đúng quy định; tổ chức cho
Hội đồng học tập quy chế và nghiệp vụ coi thi: tập trung thí sinh phổ biến quy định
thi; tập dượt cho thí sinh vào phòng thi; thí sinh nhận Thẻ dự thi và đính chính các
sai sót (nếu có); khai mạc Kỳ thi.
4.2. Từ ngày 01/6/2018 đến ngày 03/6/2018
Tổ chức coi thi theo lịch.
5. Phúc khảo bài thi
Toàn tỉnh thành lập mội 1 hội đồng phúc khảo bài thi (nếu có yêu cầu phúc
khảo). Sở GDĐT trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
Trình tự và thu tục:
+ Thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi và nộp cho trường THPT nơi
đăng ký dự thi tuyến sinh trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết
quả điểm bài thi:
+ Nhà trưởng xem xét, nếu đủ điều kiện thì lập danh sách đề nghị phúc khảo
bài thi (có ký, đóng dấu của hiệu trưởng), gửi về Phòng KT-KĐCLGD, Sở GDĐT
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trong thời hạn 08 ngày kê từ ngày niêm yết công khai kết quả điểm bài thi (tính
theo dấu bưu điện hoặc biên bản giao nhận trực tiếp), đồng thời gửi file quét (scan)
danh sách đề nghị phúc khảo bài thi qua email.
6. Tra cứu điểm thi
Kết quả điểm bài thi của thí sinh được:
Niêm yết tại trường nơi thí sinh dự thi;
Đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phần của Sở GDĐT tại địa chỉ:
http://quangninh.gov.vn/sgddt (trong mục Thông báo);
Đưa lên tổng đài tin nhấn 8532 (để biết điểm). 8732 (để biết điểm xếp hạng
tham khảo). Cú pháp tin nhắn: QN <số bao danh> gửi 8532 hoặc 8732.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Phòng Giáo dục và Đào tạo
1. Đối với việc tuyển sinh lớp 6 THCS
- Lập kế hoạch tuyển sinh lớp 6 THCS trên địa bàn thị xã, trình UBND thị xã
phê duyệt.
- Chỉ đạo các đơn vị tổ chức công tác tuyển sinh lớp 6 THCS trên địa bàn sau
khi kế hoạch tuyển sinh được UBND thị xã UBND thị xã phê duyệt.
- Tổng hợp kết quả và báo cáo công tác tuyển sinh lớp 6 THCS về Sở GDĐT
trước ngày 01/8/2018.
2. Đối với việc tuyển sinh lớp 10 THPT: Chỉ đạo các trường THCS trên địa
bàn thị xã tiến hành các công việc sau:
- Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ dự tuyển;
- Hướng dẫn học sinh hoàn thành đăng ký dự tuyển vào trường THPT trước
ngày 20/5/2018.
* Lưu ý:
+ Các nhà trường thông báo cho học sinh của của nhà trường tự nộp hồ sơ dự
tuyển vào trường THPT trong vùng tuyển theo quy định, nghiêm cấm việc các
trường THCS tự ý chuyển thẳng hồ sơ học sinh về trường THPT.
+ Học sinh đăng kí dự tuyển vào trường THPT chuyên Hạ Long phải đồng
thời đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT khác theo vùng tuyển sinh để
được xét tuyển nếu không đỗ vào trường THPT Chuyên Hạ Long.
+ Học sinh dự tuyển vào PTDTNT dự thi tại trường THPT theo phân vùng
tuyển sinh hoặc dự thi tại trường THPT được Sở GDĐT quy định (nếu có).
+ Học sinh diện năng khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tham gia tuyển
sinh theo quy định chung.
- Tập hợp và thông báo bằng văn bản cho các trường THPT và Phòng GDĐT
trên địa bàn danh sách học sinh trường mình dự thi tuyển sinh vào các trường
THPT chuyên biệt trước 20/5/2018.
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II. Đối với các trường THCS trên địa bàn thị xã
- Thông báo cho học sinh về Kỳ thi tuyển sinh và các thông tin liên quan đến
công tác tuyển sinh năm học 2018-2019: Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ tuyển sinh
đúng quy định, đúng thời hạn; hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về thông
tin học sinh ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên,
khuyến khích phải xác định đúng theo minh chứng hợp lệ; kết quả điểm trung bình
các môn. Lưu ý thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn
ưu tiên cao nhất
- Phối hợp với các trường tiểu học hướng dẫn cho học sinh lớp 5, lớp 9 đăng
ký mua hồ sơ, viết đơn xét tuyển vào lớp 6 THCS (đối với học sinh lớp 5) và dự
tuyển vào lớp 10 THPT (đối với học sinh lớp 9).
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ
học sinh về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và xét tuyển vào lớp 6 THCS năm học
2018-2019.
- Thông báo cho học sinh, cha mẹ học sinh biết điều kiện dự thi, hồ sơ dự thi
vào các trường chuyên biệt và trường THPT Chuyên Hạ Long.
- Thực hiện công tác tuyển sinh lớp 6 từ ngày 01/6/2018 và duyệt kết quả
tuyển sinh lớp 6 THCS với Phòng GD&ĐT xong trước ngày 30/6/2018.
- Thực hiện lưu trữ hồ sơ tuyển sinh lớp 6 tại nhà trường theo quy định bao
gồm:
+ Biên bản xét tuyển;
+ Báo cáo kết quả tuyển sinh;
+ Danh sách học sinh trúng tuyển đã được Phòng GD&ĐT duyệt y.
- Giới thiệu danh sách cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ coi (không có
con, em ruột; con, em ruột của vợ hoặc chồng dự thi tuyển sinh (gọi chung là người
thân) không dạy các môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh),
- Giới thiệu giáo viên chấm thi các môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh; các giáo
viên được giới thiệu phải là người có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực chuyên
môn tốt, không có người thân tham dự kỳ thi (theo mẫu gửi kèm).
- Các trường tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã cho học sinh đăng ký mua
hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT và gửi bản mềm số lượng hồ sơ
đăng ký mua về bộ phận chuyên môn THCS trước ngày 20/4/2018 (qua địa chỉ:
cmthcs@dongtrieu.edu.vn) để Phòng GD&ĐT tổng hợp và đăng ký với Sở
GD&ĐT.
Trên đây là những nội dung hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS,
lớp 10 THPT năm học 2018-2019 và việc tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
THPT năm học 2018-2019. Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường THCS trong toàn
thị xã nghiên cứu kỹ các nội dung hướng dẫn để tổ chức tuyển sinh THCS nghiêm
túc, đảm bảo các yêu cầu theo quy định và hướng dẫn học sinh lớp 9 tham gia Kỳ
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thi tuyển sinh lớp 10 THPT đúng quy định và đúng thời hạn. Trong quá trình thực
hiện nếu có vướng mắc, liên hệ trực tiếp với bộ phận chuyên môn THCS Phòng
GD&ĐT./.
Nơi nhận:

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi (t/hiện);

- Cổng TTĐT ngành;
- Lưu: VT, CM THCS.
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