
Sở GD&ĐT Cần Thơ công bố thông tin tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 gồm các trường tổ 

chức thi tuyển, nguyện vọng đăng ký, lịch thi vào lớp 10 chi tiết. 

Năm học 2017 - 2018, thành phố Cần Thơ dành 70 -85% chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho các trường 

THPT trên địa bàn thành phố. 

Cần Thơ công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017. 

Các trường THPT tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10: 

Danh sách các trường THPT trên địa bàn TP Cần Thơ tổ chức thi tuyển: 

• Trường Châu Văn Liêm, 

• Phan Ngọc Hiển, 

• Nguyễn Việt Hồng, 

• Thực hành Sư phạm, 

• An Khánh (quận Ninh Kiều), 

• Trần Đại Nghĩa (quận Cái Răng), 

• Chuyên Lý Tự Trọng, 

• Bùi Hữu Nghĩa, 

• Bình Thủy (quận Bình Thủy), 

• Phan Văn Trị (huyện Phong Điền), 

• Lưu Hữu Phước, 

• Lương Định Của (quận Ô Môn), 

• Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh), 

• Thốt Nốt (quận Thốt Nốt), 

• Hà Huy Giáp (huyện Cờ Đỏ). 

Quy định đăng ký nguyện vọng 

Học sinh đã tốt nghiệp THCS trên địa bàn quận, huyện thuộc TP Cần Thơ có thể đăng ký tối đa 3 nguyện 

vọng (NV), gồm: 

• NV1: Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (nếu HS đáp ứng đủ điều kiện dự thi theo quy định); 

• NV2 và 3: Hai trường THPT công lập trên địa bàn quận, huyện mà HS đã tốt nghiệp THCS; trong 

đó NV2 được ưu tiên xét hơn NV3. 

Học sinh đã tốt nghiệp THCS ngoài địa bàn TP Cần Thơ có thể đăng ký tối đa 2 NV, gồm: 

• NV1: Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (nếu HS đáp ứng đủ điều kiện dự thi theo quy định); 

• NV2: Trường THPT Thực hành Sư phạm. HS đã tốt nghiệp THCS trong và ngoài TP Cần Thơ đều 

có thể tham gia tuyển sinh vào các trường THPT ngoài công lập, Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao và 

các trung tâm GDTX nếu đáp ứng được các điều kiện do các cơ sở giáo dục trên đề ra. 

Lịch thi vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng và các trường THPT: 

Trường chuyên Lý Tự Trọng và các trường THPT có tổ chức thi tuyển sẽ thi cùng thời điểm, trừ môn 

chuyên. 

Ngày thi Buổi thi Môn thi Thời gian làm bài 

08/06/2017 Sáng Toán 120 phút 

Chiều Ngoại ngữ 60 phút 

09/06/2017 Sáng Ngữ văn 120 phút 

10/06/2017 Sáng Môn chuyên 150 phút 

Chiều Thi nói môn tiếng Anh 



Đối tượng tuyển thẳng 
 

Tuyển thẳng vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn TP Cần Thơ các đối tượng sau: HS Trường 

Phổ thông Dân tộc nội trú; HS là người dân tộc rất ít người (La hủ, La ha, Pà thiên, Lự, Ngái, Chứt, Lô lô, 

Ơ đu, Pu péo, Si la, Rơ măm, Cống, Brâu, Bố y, Mảng, Cờ lao); HS khuyết tật; HS đạt giải cấp quốc gia trở 

lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học. 

 


