
Căn cứ công văn số 1153/SGDĐT-KTKĐ ngày 14/5/2015 và công văn số 861/SGDĐT-

KTKĐCLGD ngày 21/4/2016 của Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên - Huế v/v hướng dẫn 

tuyển sinh các lớp đầu cấp, trường THPT Hai Bà Trưng thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm 

học 2016 - 2017 như sau: 

 

1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển ba môn: Văn, Toán, Ngoại ngữ kết hợp với xét tuyển. 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 588 học sinh. Trong đó có 01 lớp học ngoại ngữ 1 tiếng Nhật, không có 

ngoại ngữ 1 tiếng Pháp. 

3. Vùng tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú tại thành phố Huế và các phường/xã Thủy 

Bằng, Hương Hồ. 

4. Điều kiện dự tuyển:    

- Tốt nghiệp THCS, Bổ túc THCS, 

- Tuổi từ 15 đến 19 (sinh năm 1997, 1998, 1999, 2000 và 2001). 

Những đối tượng sau: Học sinh dân tộc ít người; học sinh là người Việt Nam ở nước ngoài về 

nước xin học; học sinh kém phát triển về thể lực và trí tuệ, bị nhiễm chất độc hóa học; người học 

mồ côi không nơi nương tựa; người học trong diện hộ đói nghèo theo quy định của nhà nước 

được tăng thêm một tuổi so với tuổi quy định; học sinh thiếu tuổi muốn dự thi phải có giấy cho 

phép của Giám đốc Sở GD&ĐT. 

5. Hồ sơ dự tuyển (phải được sắp xếp theo đúng thứ tự sau đây khi đến nộp): 
- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bằng tốt nghiệp BTTHCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm 

thời; 

- Các giấy chứng nhận để hưởng chế độ ưu tiên, chế độ khuyến khích (xem ở phụ lục 1, tải ở file 

đính kèm); 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

- Đơn xin dự tuyển (tải ở file đính kèm); 

- Bản chính học bạ THCS; 

- Bốn ảnh 3x4 bỏ vào bì nilon nhỏ. 

Tất cả những giấy tờ trên được cho vào một túi đựng hồ sơ, có trang bìa theo mẫu chung (tải 

ở file đính kèm) 

6. Một số quy định chung: 
a. Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại trường THPT Hai Bà Trưng (là nguyện vọng 1, đã đăng ký tại 

trường THCS). Trong đơn xin dự tuyển có thể đăng ký thêm một (01) nguyện vọng (nguyện 

vọng 2) vào trường THPT khác, được chọn trong các trường THPT công lập khác với nguyện 

vọng 1 đã đăng ký theo khu vực tuyển sinh. 

(Tất cả các trường hợp thay đổi nguyện vọng 1 phải được sự đồng ý của Sở GD&ĐT) 
b. Học sinh học tiếp tiếng Nhật ở cấp THPT thì phải đăng ký môn thi ngoại ngữ là tiếng Nhật và 

sẽ được xem xét ưu tiên khi xét công nhận trúng tuyển. Học sinh đã học tiếng Nhật ở cấp THCS 

được lựa chọn môn thi ngoại ngữ là tiếng Anh nếu đã học tiếng Anh đủ thời gian quy định ở cấp 

THCS. Khi đó, nếu được tuyển vào trường THPT thì phải học ngoại ngữ ở cấp THPT là môn 

tiếng Anh. 

Trong đơn xin dự tuyển còn có phần dành riêng cho thí sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện dự 

tuyển vào trường THPT chuyên Quốc Học. Thí sinh dự thi sẽ thi chung đề 03 môn Toán, Ngữ 

văn và Ngoại ngữ với các trường THPT và dự thi thêm môn chuyên theo đăng ký (xem lịch thi 

tại phụ lục 5) 
7. Thời gian nhận hồ sơ:  Từ 8h00 ngày thứ tư 25/5/2016 đến 16h30 ngày thứ bảy 28/5/2016. 

8. Ngày và môn thi: Ngày 09/6/2016 và 10/6/2016. Cụ thể như sau: 



Ngày 09/6/2016: Thí sinh dự thi hai môn Ngữ văn và Toán. 

Buổi Môn thi 
Giờ giao đề cho thí 

sinh 

Giờ bắt đầu làm 

bài 

Thời gian làm 

bài 

Sáng Ngữ văn 08h00 08h05 120 phút 

Chiều Toán 14h00 14h05 120 phút 

Ngày 10/6/2016: 
+ Sáng: Thí sinh dự thi môn Ngoại ngữ.         

Buổi Môn thi 
Giờ giao đề cho thí 

sinh 

Giờ bắt đầu làm 

bài 

Thời gian làm 

bài 

Sáng 
Ngoại 

ngữ 
08h00 08h15 60 phút 

+ Chiều: Thí sinh thi nói môn Ngoại ngữ chuyên (nếu dự tuyển vào trường Quốc Học).            

9. Cách xét tuyển kết quả vào các trường THPT công lập theo phương thức thi tuyển kết hợp 

với xét tuyển: 
Điểm xét tuyển là tổng điểm của: 

a. Tổng số điểm của hai bài thi Ngữ Văn và Toán đã nhân đôi với điểm thi môn Ngoại ngữ; 

b. Điểm tính kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở (nếu lưu ban lớp nào thì 

lấy kết quả năm học lại của lớp đó); 

c. Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). 

Căn cứ vào điểm xét tuyển, hội đồng xét tuyển sẽ xét từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 2 cho 

các đơn vị tuyển sinh. Sau khi xét tuyển các học sinh chưa trúng tuyển được nộp hồ sơ vào các 

trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển trong cùng khu vực tuyển sinh nếu còn chỉ tiêu. 

10. Điều kiện và căn cứ xét trúng tuyển: 
- Được đưa vào danh sách xét tuyển là những học sinh không vi phạm quy chế, có đủ bài kiểm 

tra, không có bài kiểm tra nào bị điểm không. 

- Điểm xét tuyển là căn cứ để xác định điểm chuẩn trúng tuyển. 

(Điểm tính theo kết rèn luyện và học tập theo từng năm học được quy định tại phụ lục 2 và 

chế độ ưu tiên khuyến khích được quy định tại phụ lục 1) 
11. Về việc phân ban: Nhà trường sẽ thông báo chủ trương phân ban cho học sinh sau khi được 

trúng tuyển vào trường. 

12. Từ 8h00 thứ tư 04/6 đến 16h00 ngày thứ sáu 06/6/2016 thí sinh đến văn phòng trường để 

nhận thẻ dự thi. 

13. Mẫu đơn dự tuyển và các phụ lục cần thiết có thể tải về ở các file đính kèm của thông báo 

này hoặc website của Sở GD&ĐT TT-Huế. 
 

CHÚ Ý: 
1. Nhà trường chỉ nhận những hồ sơ trong danh sách đã đăng ký do Sở GD&ĐT chuyển về; 

2. Thí sinh đăng ký dự thi đến liên hệ tại văn phòng để lấy số đăng ký và đến nộp hồ sơ đúng với 

thời gian đã ghi trong phiếu (không được làm mất phiếu nộp hồ sơ). Địa điểm nộp hồ sơ xem ở 

phụ lục 3; 

3. Nhà trường sẽ trả lại hồ sơ cho những thí sinh không trúng tuyển ngay sau khi thông báo danh 

sách những học sinh trúng tuyển; 

4. Để thuận tiện cho việc trả hồ sơ nếu không trúng tuyển, yêu cầu thí sinh không được để mất 

biên lai thu hồ sơ và mang theo khi đến nhận lại hồ sơ; 



5. Nhà trường sẽ trả lại hồ sơ cho những thí sinh trúng tuyển vào trường Quốc Học ngay sau khi 

có kết quả tuyển sinh Quốc Học; 

6. Thí sinh không phải nộp lệ phí dự thi. 


