
UBND tỉnh Bến Tre đồng ý phê duyệt kế hoạch của Sở GD&ĐT về việc tuyển sinh vào lớp 10 

THPT công lập từ năm học 2017-2018. 

 
Theo đó, tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên kể từ năm học 2017-2018 thi tuyển 4 môn: Ngữ Văn (cùng 

đề thi với THPT không chuyên – 120 phút), Toán (cùng đề thi với THPT không chuyên – 120 phút), tiếng 

Anh (90 phút) và 1 môn chuyên (120 phút, trừ Địa lý thi trong 150 phút). 

Cách tính điểm xét tuyển: Lấy tổng số điểm các bài thi có hệ số 1: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn 

chuyên có hệ số 2, xét từ cao xuống thấp. 

Học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Bến Tre không được chuyển nguyện vọng xét tuyển vào 

các trường THPT không chuyên. Học sinh không trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Bến Tre được 

tham gia xét tuyển vào các trường THPT không chuyên. 

Tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên, thi 2 môn: Ngữ văn (120 phút, hệ số 2) và Toán (120 phút, hệ số 

2), kết hợp với kết quả đánh giá quá trình học tập và rèn luyện ở cấp THCS: tính điểm bình quân các năm 

học lớp 6, 7, 8, 9. 

Đề thi hai môn chung (Ngữ văn, Toán) và ngày thi được tổ chức trùng với đề thi và ngày thi thứ 1 tuyển 

sinh vào Trường THPT Chuyên Bến Tre. 

Điểm xét tuyển vào lớp 10: Tổng điểm thi 2 môn Ngữ văn và Toán (đã nhân hệ số 2) cộng với điểm ưu 

tiên, điểm khuyến khích (nếu có) và điểm bình quân các năm học lớp 6, 7, 8, 9. Điểm trúng tuyển được 

lấy từ cao xuống thấp theo nhóm nguyện vọng cho đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh. 

Tuyển sinh vào Trường Năng khiếu thể dục thể thao: Thực hiện tuyển sinh theo quy định tại Quyết định 

số 32/2003/QĐ- BGDĐT. Hàng năm, Sở sẽ hướng dẫn cụ thể việc tuyển sinh vào lóp 10 của Trường 

Năng khiếu thể dục thể thao. 


