
UBND tỉnh Ninh Bình mới đây đã ký phê duyệt 

phương án tuyển sinh vào lớp 10 Ninh Bình 2017. 

Theo đó, phương án tuyển sinh sẽ có điểm mới so 

với mọi năm. 

  

Tỉnh Ninh Bình mới đây đã quyết định thay đổi 

phương án tuyển sinh vào lớp 10 từ năm học 2017 

– 2018, tỉnh sẽ tổ chức bằng hình thức thi tuyển 

thay vì xét tuyển như mọi năm. Những điểm mới 

trong phương án tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Ninh 

Bình Thi tuyển sinh vào lớp 10 bằng 3 bài thi. 

 

Từ năm học sắp tới tỉnh Ninh Bình sẽ bỏ phương 

thức xét tuyển và tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 

bằng hình thức thi tuyển. Học sinh sẽ thi các môn: 

Toán, Ngữ văn và bài thi tổng hợp. Bài thi tổng hợp 

gồm các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, 

Địa lý, Giáo dục Công dân, tiếng Anh và các môn 

hiểu biết xã hội. Từ đó, cách tính điểm thi lớp 10 

THPT năm học 2017 – 2018 cũng sẽ có nhiều thay 

đổi hơn so với những năm trước. 

 

Quy chế tuyển sinh mới lớp 10 THPT năm 2017 tại 

Ninh Bình 

 



Quy chế tuyển sinh mới lớp 10 THPT năm 2017 tại 

Ninh Bình 

 

Hình thức của bài thi tổng hợp gồm 50 câu hỏi trắc 

nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Chỉ tiêu tuyển 

sinh Đối với trường THPT Ninh Bình – Bạc Liêu 

tuyển sinh tăng thêm một lớp 10, thành 7 lớp mỗi 

khối (tương đương tăng thêm chỉ tiêu khoảng 270 

học sinh mỗi khối). Đối với trường THPT chuyên 

Lương Văn Tụy, không tuyển sinh lớp 10 hệ không 

chuyên, nhưng tuyển sinh tăng thêm 3 lớp hệ 

chuyên là: một lớp chuyên Toán, một lớp chuyên 

Văn, một lớp chuyên Tiếng Anh. Đồng thời, điều 

chỉnh số học sinh của lớp chuyên tiếng Anh và 

tiếng Pháp tối đa là 25 học sinh. Tổng chỉ tiêu dự 

kiến 1 năm là 425 học sinh. 

 

Trên đây, diemthilop10.info đã cập nhật những 

thông tin mới nhất về kì thi tuyển sinh vào lớp 10 

THPT năm học 2017 - 2018 tại Ninh Bình để các 

bạn học sinh cũng như quý phụ huynh có thể nắm 

bắt được và có những lựa chọn sáng sáng suốt nhất 

cho con em trong kì thi sắp tới đây. Ngoài ra tại 

diemthilop10.info còn cập nhật chi tiết những 

thông tin về đề thi, đáp án cũng như điểm thi lớp 10 



tỉnh Ninh Bình và những tỉnh thành khác trên cả 

nước nhanh chóng và chính xác nhất để các bạn 

đọc tham khảo thêm. 


