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Tin tuyển sinh mới nhất: Phương án tuyển sinh vào lớp 10 được của tỉnh Vĩnh Long năm học 2017-2018 

Tỉnh Vĩnh Long thống nhất phương án tổ chức thi tuyển đối với tất cả các trường THPT trên địa bàn. 

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Kiêm, trường PT Dân tộc nội trú, trường Năng khiếu thể dục thể thao 

có công văn hướng dẫn tuyển sinh riêng. 

 

Lịch thi vào lớp 10 Vĩnh Long 

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

01/06/2017 Sáng Ngữ văn 120 phút 7h30p 7h35p 

 01/06/2017 Chiều Tiếng Anh 60 phút 14h00p 14h10p 

02/06/2017 Sáng Toán 120 phút 7h30p 7h35p 

Tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long. 

Phương án tuyển sinh vào lớp 10  năm 2017 tỉnh Vĩnh Long. 

 

Điểm tuyển sinh 

 

Điểm tuyển sinh của học sinh: là tổng của điểm thi 3 môn có tính hệ sổ (môn Ngữ văn và môn Toán hệ số 

2, môn Ngoại ngữ hệ số 1) và điểm cộng thêm (gồm điểm ưu tiên, điểm khuyến khích nếu có). 

Điểm cộng thêm cho đổi tượng được hưởng chế độ un tiên, khuyến khích tối đa không quá 4 điểm. 

Hồ sơ dự tuyển 

 

Mỗi học sinh đăng ký dự tuyển phải nộp đủ các hồ sơ sau đây khi đăng ký: 

 

Đơn xin thi tuyển vào lớp 10 (mẫu 1). Trong đó, ghi rõ tên trường THPT nguyện vọng 1 và tên trường 

THPT nguyện vọng 2; 

Bản chính học bạ THCS. Nếu học sinh có dự thi tuyển lớp 10 chuyên thì học bạ được thay bằng bản sao 

có công chứng hoặc xác nhận của trường cấp học bạ; 

Bản sao khai sinh hợp lệ; 

Bằng tốt nghiệp THCS (nếu đã tốt nghiệp những năm trước) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm 

thời (nếu mới xét tốt nghiệp) do trường học lớp 9 cấp cho học sinh của mình; 

Giấy xác nhận thuộc diện ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

Hai ảnh 3x4. 

Địa điểm nộp hồ sơ 

 

Hồ sơ dự thi của học sinh nộp cho trường trung học nơi học sinh đang học lớp 9. Trường kiểm tra hồ sơ, 

sắp xếp và lập danh sách đăng ký dự tuyển theo trường THPT mà học sinh đăng ký học lớp 10 (mẫu 2) và 

nộp danh sách đăng ký cho trường THPT có học sinh đăng ký thi tuyển theo lịch làm việc. 

 

Học sinh ngoài tỉnh, học sinh tự do được đăng ký thi tuyển vào lớp 10 tại trường THPT mà học sinh chọn 

vào học. Hồ sơ dự tuyển nộp cho trường THPT nơi đăng ký học lớp 10. 



 

Tuyển sinh vào lớp trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 

 

Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chuyên 9 lớp với 313 học sinh, mỗi lớp 35 học sinh, dạy học theo chương trình 

THPT chuyên, gồm: Toán (70 chỉ tiêu); Lý, Hóa, Ngữ văn (mỗi môn 35 chỉ tiêu); Sinh học, Tin học, Địa lý, 

Lịch sử (mỗi môn 17 chỉ tiêu) và Tiếng Anh (70 chỉ tiêu). Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển 1 môn 

chuyên. 

 

Hệ không chuyên có 1 lớp với 35 học sinh, thực hiện kế hoạch dạy học chương trình THPT hiện hành 

định hướng theo ban khoa học tự nhiên. 

 

Hình thức tổ chức tuyển sinh chia thành 3 vòng: 

Sơ tuyển vòng 1 từ ngày 4- 5/5; 

Công bố danh sách học sinh được chọn qua vòng 1: ngày 9/5; 

Thi tuyển vòng 2 vào ngày 1, 2/6. 

Hồ sơ dự thi phát hành từ ngày 25/4; 

Ngày nộp hồ sơ từ ngày 26/4 đến hết ngày 3/5 tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Bin̉h Khiêm Vĩnh Long. 


