
Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh trong năm học 2016 - 2017. Theo đó, có 47 trường 
THPT trên địa bàn tỉnh sẽ tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển và chỉ có 02 trường là THPT Chuyên Nguyễn Du và THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang 
Lơng tổ chức thi tuyển. 
Cụ thể 47 trường THPT trên địa bàn tỉnh sẽ tuyển sinh lớp 10 thông qua hình thức xét tuyển, trong đó sẽ tuyển các học sinh có hộ khẩu thường trú 
hoặc tốt nghiệp THCS thuộc phạm vi địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo quy định phân tuyến tuyển sinh. Trong đó, các trường gồm: trường THPT 
Thực hành Cao Nguyên; Trường Văn hoá 3; Trường phổ thông Dân tộc Nội trú Tây Nguyên; Trường THPT Phú Xuân; Trường THCS và THPT Đông 
Du; Trường TH, THCS và THPT Victory; Trường TH, THCS và THPT Hoàng Việt tuyển sinh theo kế hoạch riêng của nhà trường sau khi được Sở 
GD&ĐT phê duyệt. 

 
Thí sinh tham dự thi tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (Ảnh: Báo Đak Lak) 

Riêng đối với 02 trường tổ chức thi tuyển, trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng sẽ tổ chức thi thông qua 02 vòng: Tổ chức sơ tuyển (thí sinh 
phải thuộc diện quy hoạch tuyển sinh của địa phương, được lên lớp thẳng ở các lớp thuộc cấp THCS và hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên); Thi tuyển cho 
thí sinh đã qua vòng 01 với các môn thi gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Học sinh trúng tuyển không được có môn thi nào dưới 1,0 điểm. 
Trường THPT Chuyên Nguyễn Du cũng tổ chức thi thông qua 2 vòng: Tổ chức sơ tuyển (chỉ nhận hồ sơ của học sinh có xếp loại hạnh kiểm và học 
lực cả năm của cả 4 năm cấp THCS từ Khá trở lên và xếp loại tốt nghiệp THCS từ Khá trở lên); Thi tuyển sinh đối với thí sinh đã qua vòng 01 với 03 
môn thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Pháp) và 01 môn chuyên. Nếu môn chuyên là Toán, Ngữ văn hoặc Ngoại ngữ thì mỗi 
môn phải thi 2 bài: Một bài thi không chuyên và một bài thi chuyên với mức độ yêu cầu cao hơn. Học sinh dự thi vào lớp chuyên Tin học phải thi môn 
Toán, chung đề với học sinh thi chuyên Toán. Học sinh thi chuyên Toán được phép đăng ký hai nguyện vọng (nguyện vọng 1: Chuyên Toán, nguyện 
vọng 2: Chuyên Tin học). Học sinh trúng tuyển không được có môn thi nào dưới 2,0 điểm. 
Trong 02 ngày 15-16/6/2016, 02 trường sẽ tiến hành tổ chức thi tuyển, nội dung đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT nằm trong chương trình THCS hiện 

hành, chủ yếu trong chương trình lớp 9. Học sinh dự thi vào Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng và Trường THPT Chuyên Nguyễn Du nếu 
không trúng tuyển thì đăng ký xét tuyển vào trường THPT thuộc địa bàn tuyển sinh. 
* Lịch thi cụ thể tại 02 trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng và Trường THPT Chuyên Nguyễn Du 
Trường THPT Dân tộc Nội trú Nơ Trang Lơng 

Trường THPT Chuyên Nguyễn Du 

 

Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi Giờ bắt đầu làm bài 

15/6/2016 
Sáng Ngữ văn 120 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 

Chiều Tiếng Anh 60 phút 13 giờ 45 14 giờ 00 

16/6/2016 Sáng Toán 120 phút 7 giờ 25 7giờ 30 

Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi Giờ bắt đầu làm bài 

15/6/2016 
Sáng Ngữ văn 120 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 

Chiều Ngoại ngữ 60 phút 13 giờ 45 14 giờ 00 

16/6/2016 
Sáng Toán 120 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 

Chiều Các môn chuyên 150 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 
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