
Tuyển sinh vào lớp 10 trƣờng trung học phổ thông (THPT) năm học 2017- 2018 

đƣợc áp dụng theo hai phƣơng thức: xét tuyển và thi tuyển.  

 

I) PHƢƠNG THỨC VÀ ĐỊA BÀN TUYỂN SINH 

 

1. Phƣơng thức tuyển sinh 

 

a) Đối với các trƣờng THPT công lập: 

 
Tổ chức thi tuyển cho các trường sau đây: 

 

STT Tên trường Huyện, TX, TP STT Tên trường Huyện, TX, 
TP 

1 THPT Chuyên Lương Thế 
Vinh 

Biên Hòa 12 THPT Tân Phú Định Quán 

2 THPT Ngô Quyền Biên Hòa 13 THPT Long Khánh Long Khánh 

3 THPT Nam Hà Biên Hòa 14 THPT Long Thành Long Thành 

4 THPT Chu Văn An Biên Hòa 15 THPT Phước Thiên Nhơn Trạch 

5 THPT Tam Hiệp Biên Hòa 16 THPT Thông Nhât A Trảng Bom 

6 THPT Trấn Biên Biên Hòa 17 THPT Ngô Sĩ Liên Trảng Bom 

7 THPT Nguyễn Trãi Biên Hòa 18 THPT Thống Nhất Thống Nhất 

8 THPT Lê Hồng Phong Biên Hòa 19 THPT Đoàn Kêt Tân Phú 

9 THPT Nguyên Hữu Cảnh Biên Hòa 20 THPT Trị An Vĩnh Cửu 

10 Trường Phổ thông Thực hành 
Sư phạm 

Biên Hòa 21 THPT Xuân Lộc Xuân Lộc 

11 THPT Tam Phước Biên Hòa       

 

- Tổ chức xét tuyển các trường THPT công lập còn lại 

 

b) Đối với các trƣờng ngoài công lập: Tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển. 

 

2. Địa bàn tuyển sinh 

 



-     Các trƣờng THPT tuyển sinh theo địa bàn huyện, thị xã Long Khánh, thành 

phố Biên Hòa. 

 

-    Học sinh trái tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) giao thủ trƣởng các đơn vị nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển xem xét, quyết 

định. Đối tƣợng thí sinh này đăng ký tại trƣờng THCS, không phải thí sinh tự do. 

 

 

  

-    Trƣờng THPT chuyên Lƣơng Thế Vinh, trƣờng Phổ thông Thực hành Sƣ phạm 

tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh. 

 

Thí sinh tự do (tốt nghiệp THCS các năm trƣớc, tốt nghiệp THCS ở địa phƣơng 

khác có hộ khẩu thƣờng trú tại Đồng Nai) do các trƣờng THPT làm cụm trƣởng 

nhận hồ sơ 

 

II. CHẾ ĐỘ TUYỂN THẲNG , CHẾ ĐỘ ƢU TIÊN , ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH 

 

Trƣờng THPT chuyên Lƣơng Thế Vinh chỉ tuyển sinh dựa trên kết quả điểm thi. 

Sau đây là hƣớng dẫn chế độ tuyển thẳng, chế độ ƣu tiên, điểm khuyến khích đối 

với các trƣờng THPT còn lại: 

 

a)    Chế độ tuyển thẳng: Thực hiện theo Điều 7, Thông tƣ số ll/2014/TT- BGDĐT 

ngày 18/4/2014 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tuyển thẳng vào trƣờng 

trung học phổ thông các đối tƣợng sau đây: 

 

-   Học sinh trƣờng phổ thông dân tộc nội trú; 

 

-   Học sinh là ngƣời dân tộc rất ít ngƣời (9 dân tộc rất ít ngƣời bao gồm: ơ Đu, Pu 

Péo, Si La, Rơ Măm, cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao có gia đình cƣ trú tại 6 tỉnh 

Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Kon Tum đang học tập trong 

các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề công lập ở các tỉnh, thành phố của Việt 

Nam); 

 

-   Học sinh khuyết tật (có hồ sơ học sinh khuyết tật từ cấp tiểu học); 

 

-    Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; 

cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học. 

 



-   Học sinh học chƣơng trình Song ngữ Tiếng Pháp: hoàn thành chƣơng trình Song 

ngữ Tiếng Pháp và tốt nghiệp THCS, đƣợc tuyển thẳng vào lớp Song ngữ Tiếng 

Pháp của trƣờng THPT Trấn Biên. 

 

b)   Chế độ ƣu tiên: 

 

-   Cộng 3 điểm cho một trong các đối tƣợng: 

 

+ Con liệt sĩ; 

 

+ Con thƣơng binh mất sức lao động 81% trở lên; 

 

+ Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; 

 

+ Gon của ngƣời đƣợc cấp “Giấy chứng nhận ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng 

binh mà ngƣời- đƣợc cấp Giấy chứng nhận ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng 

binh bị suy giảm khả năng lao độrig 81% trở lên”. 

 

-   Cộng 2 điểm cho một trong các đối tƣợng: 

 

+ Con của Anh hùng lực lƣợng vũ trang, con của Anh hùng lao 

 

động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

 

+ Con thƣơng binh mất sức lao động dƣới 81%; 

 

+ Con bệnh binh mất sức lao động dƣới 81%; 

 

+ Con của ngƣời đƣợc cấp “Giấy chứng nhận ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng 

binh mà ngƣời đƣợc cấp Giấy chứng nhận ngƣời hƣởng chính sách nhƣ thƣơng 

binh bị suy giảm khả năng lao động dƣới 81%”. 

 

-   Cộng 1 điểm cho một trong các đối tƣợng: 

 

+ Ngƣời có cha hoặc mẹ là ngƣời dân tộc thiểu số; 

 

+ Ngƣời dân tộc thiểu số; ^ 

 

+ Ngƣời học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn. Cụ thể, thí sinh dự thi có hộ hẩu tại Áp 3, Áp 7 xã Thanh Son, 



huyện Định Quán (Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của ủy ban dân 

tộc). 

 

Học sinh có nhiều chế độ ƣu tiên thì đƣợc hƣởng một mức ƣu tiên có điểm cộng 

cao nhất. 

 

c)  Điểm khuyến khích: 

 

-    Đạt giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các bộ môn văn hóa (Toán, 

Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh): 

 

+ Giải nhất cấp tỉnh: cộng 2,0 điểm; 

 

+ Giải nhì cấp tỉnh: cộng 1,5 điểm; 

 

+ Giải ba cấp tỉnh: cộng 1,0 điểm; 

 

-   Đạt giải cá nhân hoặc đồng đội do ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với các 

ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp trung học cơ sở trong các kỳ thi văn hóa - 

văn nghệ; thể dục thể thao; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi khoa học, kỹ 

thuật; vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn; Olympic 

toán mở rộng; tài năng tiếng Anh; tiếng Anh trên Internet, Olympic tiếng Anh trực 

tuyến (OSE); giải toán trên Internet, giải toán bằng tiếng Anh trên Internet; kể 

chuyện gƣơng sáng làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh, sáng tác văn thơ 

học trò, giai điệu tuổi hồng, hội diễn hoa phƣợng đỏ, thuyết trình văn hóa giao 

thông, tiếng hát dƣới mái trƣờng: 

 

+ Giải nhất hoặc huy chƣơng vàng: cộng 2,0 điểm; 

 

+ Giải nhì hoặc huy chƣơng bạc: cộng 1,5 điểm; 

 

+ Giải ba hoặc huy chƣơng đồng: cộng 1,0 điểm; 

 

Nếu là giải đồng đội thì căn cứ vào danh sách kèm theo văn bản phê duyệt của 

ngành GDĐT. Mỗi thí sinh có tên trong trong giải đồng đội đƣợc cộng điểm 

khuyến khích theo mức giải nêu trên. 

 

 

  



Học sinh đoạt nhiều giải khác nhau tại nội dung quy định của mục c ở trên chỉ 

đƣợc hƣởng một mức điểm cộng cao nhất. 

 

-    Học sinh đƣợc cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GDĐT tổ 

chức ở cấp trung học cơ sở: 

 

+ Loại giỏi: cộng 1,5 điểm; 

 

+ Loại khá: cộng 1,0 điểm; 

 

+ Loại trung bình: cộng 0,5 điểm. 

 

Tổng điểm ƣu tiên, khuyến khích không quá 5 điểm/1 học sinh. 

 

III. THI TUYỂN VÀO LỚP 10 - THPT 

 

1. Nguyện vọng dự thi: 

 

-    Thí sinh đăng ký dự thi vào trƣờng THPT Chuyên Lƣơng Thế Vinh: Nguyện 

vọng vào lớp chuyên không tính là nguyện vọng 1. Nguyện vọng vào lớp không 

chuyên (lớp mặt bằng) đƣợc tính là 1 nguyện vọng. 

 

-   Mỗi thí sinh đƣợc đăng ký tối đa không quá 3 nguyện vọng. 

 

2. Địa điểm thi: 

 

-   Thí sinh đăng ký thi tuyển vào trƣờng THPT chuyên Lƣơng Thế Vinh dự thi tại 

thành phố Biên Hòa. 

 

-   Thí sinh không có nguyện vọng đăng ký dự thi vào trƣờng THPT chuyên Lƣơng 

Thế Vinh, dự thi tại các địa điểm thi Sở GDĐT thành lập tại địa phƣơng. Sau khi 

có dữ liệu đăng ký dự thi, địa phƣơng có nhiều trƣờng THPT thi tuyển, Sở sẽ phân 

chia dữ liệu đăng ký dự thi của các trƣờng THCS theo hƣớng tạo điều kiện thuận 

lợi cho thí sinh dự thi. 

 

 

  

-     Danh sách các Cụm thi và trường THPT làm nhiệm vụ Cụm trưởng: 



STT Mã cụm HĐ Tên cụm HĐ Huyện, Thị xã, T phố 

1. 01 THPT chuyên Lƣơng Thế Vinh Tp. Biên Hòa 

2. 02 THPT Ngô Quyền Tp. Biên Hòa 

3. 03 THPT Nguyễn Trãi Tp. Biên Hòa 

4. 04 THPT Trấn Biên Tp. Biên Hòa 

5. 05 THPT Tân Phú H. Định Quán 

6. 06 THPT Long Khánh Tx. Long Khánh 

7. 07 THPT Long Thành H. Long Thành 

8. 08 THPT Phƣớc Thiền H. Nhơn Trạch 

9. 09 THPT Thống Nhất A H. Trảng Bom 

10. 10 THPT Thống Nhất H. Thống Nhất 

11. 11 THPT Đoàn Kết H. Tân Phú 

12. 12 THPT Trị An H. Vĩnh Cửu 

13. 13 THPT Xuân Lộc H. Xuân Lộc 

  
 
3. Môn thi: 

 
 

a) Ngoài đối tƣợng tuyển thẳng tất cả học sinh thi tuyển vào lớp 10 phải dự thi 

bằng hình thức thi viết 3 môn: Toán (tự luận), Ngữ văn (tự luận) và Tiếng Anh 

(trắc nghiệm và tự luận). Thời gian làm bài thi: môn Toán: 120 phút, môn Ngữ 

văn: 120 phút, môn Tiếng Anh: 60 phút. 

 

b) Đối với thí sinh đăng ký dự thi vào trƣờng THPT chuyên Lƣơng Thế Vinh|(chỉ 

tuyển sinh các lớp chuyên Ngữ văn, Toán học, Vật lí, Hóa học , Sinh học, Tiếng 

Anh, Tiếng Pháp, Tin học, Lịch sử, Địa lí): 

 

-   Ngoài 3 môn chung đã nói ở mục a, thí sinh dự thi các lớp chuyên Ngữ yăn, 

Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp dự thi các môn chuyên 



tƣơng ứng với thời gian 150 phút. Riêng thí sinh chỉ đăng ký dự thi vào lớp chuyên 

Tin học phải dự thi môn chuyên Toán; vào lớp chuyên Lịch sử phải aự thi môn 

chuyên Ngữ văn; vào lớp chuyên Địa lý phải dự thi môn chuyên Tiếng Anh để lấy 

điểm xét tuyển. 

 

-  Thí sinh dự thi vào lớp chuyên Ngữ văn đƣợc đăng ký nguyện vọng'bổ sung vào 

lớp chuyên Lịch sử; vào lớp chuyên Tiếng Anh đƣợc đăng ký nguyện vọng bổ 

sung vào lớp chuyên Địa lí; vào lớp chuyên Toán đƣợc đăng ký nguyền vọng bổ 

sung vào lớp chuyên Tin học. 

 

4. Chƣơng trình thi: nội dung kiến thức trong chƣơng trình toàn cấp THCS do Bộ 

GDĐT ban hành, chủ yếu là chƣơng trình lớp 9. 

 

5. Đối tƣợng dự thi và điều kiện dự thi, quy trình xử lý dữ liệu và công bổ kết quả 

thi. 

 

a) Đối tƣợng và điều kiện dự thỉ: 

 

-       Đối với thí sinh dự thi vào trƣờng THPT trƣờng chuyên Lƣơng Thế Vinh: Độ 

tuổi đƣợc thực hiện theo Điều 37, Chƣơng V trong Điều lệ của trƣờng trung học cơ 

sở, trƣờng trung học phổ thông và trƣờng phổ thông có nhiều cấp học ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. Điều kiện dự thi vào trƣờng THPT chuyên là: 

 

+ Tốt nghiệp THCS năm học 2016 -2017 có xếp loại tốt nghiệp từ Khá trở lên. 

 

+ Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ Khá 

trở lên. 

 

+ Tốt nghiệp THCS tại Đồng Nai hoặc tốt nghiệp THCS ở tỉnh khác nhƣng có hộ 

khẩu thƣờng trú tại Đồng Nai. 

 

-  Đối với thí sinh dự thi vào trƣờng THPT không phải là trƣờng THPT chuyên: 

 

+ Học sinh trữờng phổ thông đã tốt nghiệp THCS hoặc học sinh tại các trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp - GDTX đã tốt nghiệp THCS có học môn Tiếng Anh đủ 4 

năm ở cấp THCS. 

 

+ Tuổi của học sinh vào học lớp 10: theo Điều 37 của Điều lệ trƣờng trung học cơ 

sở, trƣờng trung học phổ thông và trƣờng phổ thông có nhiều cấp học ban hành 



kèm theo Thông tƣ số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

 

 

  

+ Học sinh tốt nghiệp THCS tại Đồng Nai những năm học trƣớc hoặc tốt nghiệp 

THCS ở tỉnh khác nhƣng có hộ khẩu thƣờng trú tại Đồng Nai (thí sinh tự do), Sở 

GDĐT giao hiệu trƣởng các trƣờng THPT phụ trách Cụm thi nhận hô sơ đăng ký 

dự thi của thí sinh. 

 

+ Học sinh học THCS ở địa bàn huyện, thị xã, thành phố của Đồng Nai có hộ khẩu 

thƣờng trú ở địa phƣơng khác, hiệu trƣởng trƣờng THCS nơi nhận đơn đăng ký dự 

thi xem xét giải quyết đăng ký nguyện vọng vào các trƣờng thuộc địa phƣơng học 

sinh học THCS hoặc địa phƣơng học sinh có hộ khẩu thƣờng trú. 

 

b)   Hồ sơ dự thi: 

 

Túi hồ sơ học sinh nhà trƣờng đang quản lý gồm bản sao giấy khai sinh, học bạ bậc 

THCS, các giấy tờ minh chứng cho điểm ƣu tiên, khuyến khích (nếu có),... Trƣờng 

THCS quản lý hồ sơ và chỉ giao lại cho thí sinh khi công bố kết quả điểm thiử Học 

sinh không đăng ký dự thi, trƣờng THCS giao trả cho học sinh nhƣ những năm học 

trƣớc. Đơn đăng ký dự thi phải đƣợc đối chiếu sao cho đúng với hồ sơ dự thi và 

sắp xếp theo danh sách in ra từ chƣơng trình phần mềm. Sở GDĐT giao thủ trƣởng 

đơn vị có thí sinh đăng ký dự chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký dự 

thi. 

 

 

  

-    Đối với học sinh đang học THCS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Đon đăng ký dự 

thi có dán 2 ảnh 4x6 chụp không quá 6 tháng trƣớc ngày thi (Biểu mẫu 6). 

 

-   Hồ sơ của thí sinh tự do gồm đon xin đăng ký dự thi có dán 2 ảnh 4x6 chụp 

không quá 6 tháng trƣớc ngày thi; bản sao Phiếu kết quả rèn luyện học tập 4 năm 

bậc THCS; các giấy tờ minh chứng cho điểm ƣu tiên, khuyến khích (nếu có); bản 

sao hộ khẩu có chứng thực (đối với thí sinh tốt nghiệp ở tỉnh ngoài có hộ khẩu 

thƣờng trú tại Đồng Nai) 

 

-    Hồ sơ minh chứng để cộng điểm khuyến khích là một trong văn bản sau: giấy 

chứng nhận, giấy khen có tên học sinh, quyết định đính kèm danh sách khen 

thƣởng có tên học sinh do ngành GDĐT cấp. Hồ sơ để đƣợc hƣởng chế độ ƣu tiên, 



cộng điểm khuyến khích phải nộp tại thời điểm đăng ký dự thi. Các đơn vị nhận hồ 

sơ đăng ký dự thi cần thông báo cho thí sinh. 

 

-   Các thông tin liên quan đến chế độ tuyển thẳng, ƣu tiên, khuyến khích chỉ nộp 

bản sao, khi nộp đem theo bản chính để đối chiếu. 

 

-    Hồ sơ tuyển thẳng vào học tại các trƣờng THPT tổ chức thi để lấy điểm xét 

tuyển, thí sinh nộp tại trƣờng THPT có nguyện vọng đăng ký theo học. 

 

 

  

c) Nơi nhận hồ sơ dự thi, quy trình xử lý dữ liệu thi và thông báo kết quả thi 

 

-    Trƣờng THCS nhận đơn đăng ký dự thi và nhập dữ liệu của học sinh trƣờng 

mình, in danh sách đăng ký dự thi chính thức của học sinh thuộc đơn vị, cho học 

sinh kiểm dò và ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi, giao dữ liệu cho phòng 

GDĐT. 

 

-   Trƣờng THPT phụ trách cụm thi nhận hồ sơ dăng ký dự thi và nhập dữ liệu của 

thí sinh tự do. Cán bộ phụ trách nhận hồ sơ đăng ký dự thi và cán bộ nhập dữ liệu 

chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đăng ký dự thi đối với thí sinh tự 

do. 

 

-      Phòng GDĐT, trƣờng THPT phụ trách cụm thi giao dữ liệu cho Sở GDĐT. 

Sau thời điểm chuyển dữ liệu lên Sở GDĐT. 

 

-     Sở GDĐT bố trí địa điểm thi,chia phòng thi, phân phối dữ liệu đến các Cụm 

thi. 

 

-     Trƣờng THPT phụ trách Cụm thi in các loại biểu mẫu (có trong chƣơng trình 

phần mềm) cho địa điểm thi và in Phiếu dự thi cho thi sinh tại Cụm thi, giao thẻ dự 

thi cho các trƣờng THCS trong cụm thi. 

 

-     Sau khi có SBD, phòng thi, địa điểm thi tất cả các trƣờng hợp xin điều chỉnh 

dữ liệu của các đơn vị trƣờng THCS, phòng GDĐT tập hợp danh sách và minh 

chứng xin điều chỉnh dữ liệu chuyển cho Cụm trƣởng cụm thi giải quyết. 

 

 

  



-     Cụm trƣởng chuyển dữ liệu và minh chứng đã điều chỉnh thông tin tại Cụm về 

Hội đồng chấm thi. 

 

-    Kể từ thời điểm Hội đồng coi thi làm việc, tất cả yêu cầu và minh chứng điều 

chỉnh thông tin của thí sinh (nếu có) đều chuyển về Hội đồng chấm thi. 

 

-   Sau khi chấm thi thí sinh có thể biết kết quả điểm thi tại 2 địa điểm sau: 

 

+ Sở GDĐT gửi danh sách kết quả điểm thi theo đơn vị trƣờng THCS về phòng 

GDĐTẽ Phòng GDĐT giao dữ liệu này cho các trƣờng THCS trên địa bàn để các 

trƣờng niêm yết. 

 

+ Sở GDĐT gửi danh sách điểm thi theo phòng thi cho các trƣờng THPT phụ trách 

cụm thi để niêm yết. 

 

Ngoài ra Sở GDĐT còn công bố kết quả điểm thi trên trang WEB có địa chỉ 

http://sgddt.dongnai.gov.vn và tổng đài 1080. 

 

-    Sở GDĐT giao các phòng GDĐT chỉ đạo các trƣờng THCS trực thuộc tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ theo quy trình nói trên. 

 

IV. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 

1. Đối với các trƣờng tổ chức thi tuyển: 

 

a)  Nguyên tắc chung: 

 

-    Xét theo thứ tự từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3. Học sinh trúng tuyển 

nguyện vọng 1 thì sẽ không đƣợc xét tuyển nguyện vọng 2 và 3; học sinh trúng 

tuyển nguyện vọng 2 thì sẽ không đƣợc xét nguyện vọng 3. 

 

-   Điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn của nguyện vọng 1 ít nhất một 

điểm; điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 ít nhất một 

điểm. 

 

-   Các trƣờng THPT không phải là trƣờng THPT chuyên Lƣơng Thế Vinh, có tổ 

chức thi phải tuyển tối thiểu 60% số lƣợng thí sinh có nguyện vọng 1 đăng ký xét 

tuyển vào trƣờng so với tổng số chỉ tiêu tuyển sinh đƣợc giao. 

 



-    Điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 sẽ do 

giám đốc Sở quyết định sau khi công bố kết quả thi và hội nghị hiệu trƣởng các 

trƣờng THPT công lập có tổ chức thi tuyển. 

 

-   Trong trƣờng hợp trƣờng tổ chức thi tuyển, tuyển sinh không đạt số lƣợng so 

với chỉ tiêu đƣợc giao thì căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trƣờng đề xuất phƣơng 

án để Giám đốc Sở quyết định. 

 

 

  

-   Điểm chuẩn đậu vào lớp chuyên và lớp không chuyên của trƣờng THPT chuyên 

Lƣơng Thế Vinh do hiệu trƣởng nhà trƣờng lập tờ trĩnh, giám đốc Sở GDĐT quyết 

định. 

 

-     Thí sinh có điểm chuẩn đậu vào lớp chuyên hoặc lớp không chuyên của trƣờng 

THPT chuyên Lƣơng Thế Vinh không đƣợc xét đậu theo các nguyện vọng khác. 

 

-    Đối với thí sinh thi tuyển vào trƣờng THPT không phải là trƣờng THPT chuyên 

Lƣơng Thế Vinh: 

 

+ Đạt điểm xét tuyển do Sở GDĐT quy định từ cao đến thấp theo chỉ tiêu tuyển 

sinh từng trƣờng. Trƣờng hợp tổng số điểm bằng nhau thì xét tiếp điểm trung bình 

cả năm lớp 9, nếu trƣờng hợp điểm trung bình cả năm bằng nhau thì xét tiếp xếp 

loại hạnh kiểm năm học lớp 9. 

 

+ Tất cả các bài thi phải đạt điểm từ 1,0 trở lênỗ 

 

-    Đối với thí sinh thi tuyển vào trƣờng THPT chuyên Lƣơng Thế 

 

Vinh: 

 

+ Tuyển thí sinh vào lớp chuyên: Có đủ 4 bài thi, không vi phạm qui chế thi và mỗi 

bài phải đạt điểm từ 4,0 trở lên. 

 

+ Thứ tự xét tuyển lóp chuyên: Xét tuyển theo tổng điểm tuyển sinh từ cao xuống 

thấp, trƣờng họp tổng số điểm bằng nhau thì xét tiếp điểm trung bình cả năm lớp 9, 

nếu trƣờng hợp điểm trung bình cả năm bằng nhau thì xét tiếp điểm trung bình của 

môn chuyên thí sinh đăng ký dự thi. 

 

 



  

+ Tuyển thí sinh vào lớp không chuyên: Có đủ 4 bài thi, không vi phạm qui chế thi, 

mỗi bài thi môn chung phải đạt từ 4,0 trở lên và bài thi môn chuyên phải đạt từ 2,0 

điểm trở lên. 

 

+ Thứ tự xét tuyển lớp không chuyên: Xét tuyển theo tồng điểm tuyển sinh từ cao 

xuống thấp, trƣờng hợp tổng số điểm bằng nhau thì xét tiếp điểm trung bình cả 

năm lớp 9; trƣờng họp điểm trung bình cả năm lớp 9 bằng nhau thì xét tiếp xếp loại 

hạnh kiểm năm học lớp 9. 

 

b)   Điểm tuyển sinh đối với các trƣờng thi tuyển: 

 

-      Đối với thí sinh thi có nguyện vọng không phải là trƣờng THPT chuyên 

Lƣơng Thế Vinh: 

 

Điểm tuyển sinh = (điểm bài thi Ngữ văn + điểm bài thi Toán) x 2 + điểm bài thi 

môn Tiếng Anh + tổng điểm cộng thêm khuyến khích, ƣu tiên (nếu có). 

 

-   Đối với thí sinh thi tuyển vào trƣờng THPT chuyên Lƣơng Thế Vinh. 

 

+ Điểm tuyển sinh vào lớp chuyên = tổng điểm các bài thi môn chung + điểm bài 

thi môn chuyên x 2 

 

+ Điểm tuyển sinh vào lớp không chuyên = (điểm bài thi môn Ngữ văn + điểm bài 

thi môn Toán) x 2 + điểm bài thi môn Tiếng Anh. 

 

 

  

2. Đối với các trƣờng THPT không tổ chức thi tuyển: 

 

a)  Hồ sơ xét tuyển: Mỗi học sinh chỉ đƣợc nộp một bộ hồ sơ vào một trƣờng 

THPT không thi tuyển, gồm: 

 

-  Đơn đăng ký dự tuyển do học sinh trực tiếp viết và ký tên, có xác nhận của đại 

diện cha hoặc mẹ của học sinh (Biểu mẫu 5); 

 

-   Phiếu xác nhận kết quả rèn luyện học tập; 

 

-   Giấy chứng nhận tốt nghiệp; 

 



-   Giấy chứng nhận để đƣợc hƣởng chế độ ƣu tiên, khuyến khích. 

 

Các trƣờng THPT tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển nhận hồ sơ xét tuyển (chƣa 

nhận học bạ). Mỗi học sinh chỉ đƣợc nộp 1 hồ sơ vào 1 trƣờng THPT không thi 

tuyển. Riêng phiếu xác nhận kết quả rèn luyện học tập, và giấy chứng nhận tốt 

nghiệp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu bản chính và bản sao, sau đó giữ lại bản 

sao, ký xác nhận với nội dung đã nhận hồ sơ dự tuyển vào trƣờng mặt sau bản 

chính, trả lại cho học sinh. Đối với những học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh vào 1 

trƣờng THPT không thi tuyển thì trƣờng THPT không thi tuyển khác không đƣợc 

tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lần thứ 2. 

 

b) Điểm xét tuyển 

 

 

  

Điểm xét tuyển tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh 

trung học cơ sở đƣợc tính nhƣ sau: 

 

-     Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm; 

 

-     Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm; 

 

-     Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điếm; 

 

-     Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 

điểm; 

 

-     Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 

điểm; 

 

-     Các trƣờng hợp còn lại: 5 điểm. 

 

Điểm xét tuyển là tổng số điểm của: 

 

-     Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học ở trung học cơ sở; 

 

-     Điểm cộng thêm cho đối tƣợng ƣu tiên, khuyến khích. 

 

Nếu học sinh có điểm bằng nhau thì lấy tổng điểm trung bình cả năm học lóp 9 của 

tất cả các môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có 



trƣờng hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng tổng điểm trung bình cả năm của 

môn Toán và môn Ngữ văn của năm học lớp 9. 

 

2. Lịch thi 

 

Ngày 05/6/2017: Khai mạc kỳ thi tại các địa điểm thi, thí sinh và tất cả thành viên 

Hội đồng coi thi học tập quy chế và làm nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng coi thi nhận 

đề thi. 

 

Ngày 06/6/2017: 

 

Buổi sáng : Thi môn Toán, thời gian 120 phút. 

 

+ 07 giờ 15 phút : Tập trung học sinh. 

 

+ 07 giờ 30 phút : Họp Hội đồng coi thi, phân công. 

 

+ 07 giờ 55 phút : Phát đề thi. 

 

+08 giờ 00 phút : Bắt đầu tính giờ làm bài. 

 

Buổi chiều : Thi môn Tiếng Anh, thời gian 60 phút. 

 

+ 13 giờ 15 phút : Tập trung học sinh. 

 

+ 13 giờ 30 phút : Họp Hội đồng coi thi, phân công. 

 

+ 13 giờ 55 phút : Phát đề thi. 

 

+ 14 giờ 00 phút : Bắt đầu tính giờ làm bài. 

 

Ngày 07/6/2017: 

 

Buổi sáng : Thi môn Ngữ văn, 120 phút. 

 

+ 07 giờ 15 phút : Tập trung học sinh. 

 

+ 07 giờ 30 phút : Họp Hội đồng coi thi, phân công 

 

+ 07 giờ 55 phút : Phát đề thi. 



 

+ 08 giờ 00 phút : Bắt đầu tính giờ làm bài. 

 

Buổi chiều: Thi môn chuyên, 150 phút. 

 

+ 13 giờ 15 phút : Tập trung học sinh. 

 

+ 13 giờ 30 phút : Họp Hội đồng coi thi, phân công. 

 

+ 13 giờ 55 phút : Phát đề thi. 

 

+ 14 giờ 00 phút : Bắt đầu tính giờ làm bài. 

 

-    Từ ngày 08/6/2017 đến ngày 17/6/2017: Chấm thi và công bố kết quả thi. 

 

-   Ngày 26/6/2017: Họp Hiệu trƣởng các trƣờng thi tuyển để công bố điểm chuẩn 

vào các trƣờng. 

 

-     Trƣớc ngày 07/7/2017: sau khi công bố kết quả thi thí sinh có nguyện vọng 

phúc khảo nộp đơn tại trƣờng THPT giữ vai trò cụm trƣởng mà thí sinh dự thi, 

trƣờng lập danh sách theo biểu mẫu in ra từ chƣơng trình phần mềm, kiểm dò 

thông tin phúc khảo của thí sinh và ký xác nhận. Sở GDĐT nhận danh sách đề nghị 

phúc khảo đến thời điểm 16 giờ 30 ngày 07/7/2017. Đơn phúc khảo lƣu tại trƣờng 

THPT giữ vai trò cụm trƣởng. 

 

 

  

3. Lịch tổ chức thực hiện công tác xét tuyển đối với các trƣờng không thi tuyển: 

 

-  Ngày 01/7/2017: tổ chức bán hồ sơ tuyển sinh cho học sinh đăng ký dự tuyên. 

 

-  Từ ngày 07/7/2017 đến 12/7/2017: Các trƣờng THPT tuyển sinh bằng hình thức 

xét tuyển nhận hồ sơ dự tuyển theo qui định. Tổ chức nhập dữ liệu vào máy tính. 

 

-   Ngày 17/7/2017: Công bố kết quả tạm thời. 

 

-   Ngày 18/7/2017: Các trƣờng THPT ngoài công lập bắt đầu thu hồ sơ tuyển sinh. 

 

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai 


