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THÔNG BÁO 
Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017  

 

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh THCS, THPT (Ban hành kèm theo Thông tư số:11/2014/TT-

BGDĐT  ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

- Căn cứ Quyết định 2386/QĐ-SGD&ĐT, ngày 20/4/2016 của Sở GD&ĐT Phú Thọ, về giao 

chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2016 - 2017; 

- Căn cứ Hướng dẫn số 672/HD-SGD&ĐT, ngày 29/04/2016 về Hướng dẫn tuyển sinh THCS 

và THPT năm học 2016 - 2017, 
 

TRƯỜNG THPT YỂN KHÊ THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016-2017: 
 

1- CHỈ TIÊU TUYỂN SINH (CÔNG LẬP) : Tuyển sinh 06 lớp 10 với 258 học sinh. 

2- PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀ MÔN THI: THI TUYỂN 

Thi viết 3 môn : Ngữ văn; Toán và Tiếng anh 

3- THỜI GIAN LÀM BÀI THI:  Môn  Toán và Ngữ văn: 120phút/môn  

            Tiếng Anh:               60 phút. 

4- NỘI DUNG THI: Chương trình toàn cấp THCS và chủ yếu trong chương trình lớp 9; 

5- ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Là người đã tốt nghiệp THCS hoặc BT/THCS; 

6- HỒ SƠ DỰ THI:  

6.1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu thống nhất của Sở GD&ĐT); 

6.2. Bản sao giấy khai sinh; 

6.3. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời trong 

năm dự tuyển do cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 9 cấp; 

6.4. Học bạ  cấp THCS (bản chính) 

6.5. Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do 

cơ quan có thẩm quyền cấp; 
Đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận không trong thời gian 

thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân vào phiếu đăng ký tuyển sinh của UBND xã, phường, thị 

trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý. 

Đối với những học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2015-2016 có thể nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

THCS tạm thời và Học bạ (bản chính) sau khi nộp hồ sơ dự tuyển, nhưng phải nộp Phiếu kết quả rèn luyện học 

tập do Hiệu trưởng trường THCS nơi học sinh học lớp 9 cấp (theo mẫu của Sở GD&ĐT quy định). Những học 

sinh này phải nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời và Học bạ (bản chính) cho hội đồng tuyển sinh 

trước ngày 15/6/2016 (nếu không nộp sẽ không đủ điều kiện để xét tuyển, hồ sơ sẽ bị loại). 

7- NGÀY THI: 09 & 10/6/2016 (thông báo trên: http://thptyenkhe.phutho.edu.vn) 

8- ĐỊA ĐIỂM THI: Trường THPT Yển Khê, Khu 15, Yển Khê - Thanh Ba - Phú Thọ 

9- NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC ÔN THI 3 MÔN: Toán; Ngữ văn & Tiếng anh bắt đầu từ ngày 

18/05/2016 đến ngày thi cho các thí sinh có nguyện vọng ôn thi tại trường (Đăng ký ôn thi từ 

ngày 10/5/2016) 

10 . NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TẠI TRƯỜNG: Từ ngày 10/5/2016 đến 29/5/2016; 

Mọi chi tiết xin liên hệ  theo số điện thoại : 0985 819 978 hoặc 0966 053 078 
Nơi nhận 

- Sở GD&ĐT Phú Thọ (để b/c); 

- Huyện uỷ, UBND Huyện Thanh Ba (để b/c); 

- Phòng GD&ĐT Thanh Ba 

- Các trường THCS, UBND các xã thuộc huyện 

Thanh Ba, Hạ Hoa (để ph/h tuyên truyền) 

- Các PHT, Tổ CM, VP. 

- Lưu VT; 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
Ths. Nguyễn Thành Trung 

 

(Chế độ ưu đãi: Các HS trúng tuyển có học lực giỏi lớp 8 và 9 hoặc đạt giải trong kỳ thi chọn HSG lớp 9 từ cấp 

huyện trở lên sẽ được hỗ trợ 100% học phí ít nhất 01 năm học; Tặng học bổng cho các học sinh thi đạt điểm cao 

trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10). 


