UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 687 /SGDĐT-KTKĐCLGD

Hà Tĩnh, ngày 5 tháng 5 năm 2020

V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10
THPT và THPT Chuyên Hà Tĩnh
năm học 2020 - 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học.
Thực hiện Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Kế
hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2020 - 2021, Sở Giáo
dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên và
lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2020 - 2021, như sau:
I. ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH
1. Địa bàn tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, điều kiện tuyển sinh
Thực hiện theo Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT và
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2020 - 2021.
2. Đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường THPT công lập
a) Đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên: Mỗi thí
sinh được đăng ký tuyển sinh tối đa 02 nguyện vọng (nguyện vọng 1, nguyện vọng
2) vào các trường THPT công lập. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì
được xem xét tuyển sinh theo nguyện vọng 2 ở những trường THPT chưa đủ chỉ
tiêu; việc tuyển sinh nguyện vọng 2 căn cứ vào điểm thi tuyển.
b) Đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh:
Căn cứ vào lịch thi môn chuyên, mỗi thí sinh có thể đăng ký dự thi tối đa
02 môn chuyên để tuyển sinh vào lớp chuyên tương ứng với môn chuyên (riêng
đối với lớp chuyên Sử - Địa thi môn chuyên thay thế là môn Ngữ văn; lớp
chuyên Pháp thi môn chuyên thay thế là môn Tiếng Anh) của trường THPT
chuyên đồng thời đăng ký 02 nguyện vọng (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2) để
tuyển sinh vào các trường THPT khác.
3. Phương thức tuyển sinh
a) Đối với các trường THPT không chuyên
- Thi tuyển: Đối với các trường THPT công lập.
- Xét tuyển: Đối với các trường THPT ngoài công lập, trường THCS và THPT
Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục thường
xuyên cấp THPT. Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện năm học lớp 9 của học
sinh để xét tuyển.
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b) Đối với trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (Vòng 1: Sơ tuyển; Vòng 2: Thi tuyển)
- Điều kiện tham gia sơ tuyển ở vòng 1:
+ Có đủ hồ sơ hợp lệ;
+ Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên;
+ Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.
- Quy định cách thức cho điểm sơ tuyển ở vòng 1, như sau:
+ Kết quả xếp loại học lực cả năm của 4 năm học cấp THCS:
Loại Giỏi: 10 điểm/năm; Loại Khá: 07 điểm/năm.
+ Kết quả tốt nghiệp THCS:
Loại Giỏi: 15 điểm; Loại Khá: 10 điểm.
- Để được dự thi vòng 2 thí sinh phải đạt điểm sơ tuyển ở vòng 1 từ 40
điểm trở lên.
4. Hồ sơ đăng ký nguyện vọng tuyển sinh
a) Phiếu đăng ký nguyện vọng tuyển sinh (mẫu kèm theo).
b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
c) Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
trung học cơ sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (đối
với thí sinh tự do đã tốt nghiệp THCS).
d) Học bạ cấp trung học cơ sở.
e) Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
f) Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với thí
sinh tự do đã tốt nghiệp THCS) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải
tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.
5. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp THCS và đăng ký nguyện
vọng tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên và THPT Chuyên Hà Tĩnh
Từ ngày 15/5/2020 đến ngày 25/5/2020 (sau ngày 25/5/2020 thí sinh không
được bổ sung thêm nguyện vọng hoặc điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký).
6. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp THCS và đăng ký nguyện
vọng tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và THPT không chuyên
a) Thí sinh đang học lớp 9 nộp hồ sơ tại các trường THCS nơi thí sinh đang
học.
b) Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THCS nộp hồ sơ tại trường THCS nơi thí sinh
học lớp 9.
c) Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THCS được lựa chọn các trường THCS thuận
tiện để nộp hồ sơ.
II. MÔN THI, HÌNH THỨC THI, LỊCH THI
1. Môn thi, hình thức thi
a) Tuyển sinh vào các trường THPT không chuyên:
- Môn thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.
- Hình thức thi: Môn Toán, Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; môn Tiếng
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Anh kết hợp trắc nghiệm với tự luận.
b) Tuyển sinh vào các trường THPT Chuyên Hà Tĩnh:
- Môn thi:
+ Các môn không chuyên: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.
+ Môn chuyên: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin
hoc.
- Hình thức thi:
+ Các môn không chuyên thi chung đề và lịch thi với Kỳ thi tuyển sinh vào
lớp 10 THPT không chuyên.
+ Các môn chuyên: Áp dụng theo hình thức tự luận; riêng môn Tiếng Anh
kết hợp trắc nghiệm với tự luận và kiểm tra kỹ năng nghe, môn Tin học thi theo
hình thức lập trình trên máy vi tính.
2. Lịch thi
a) Các trường THPT không chuyên
Ngày

Buổi

15/7/2020

CHIỀU
SÁNG

16/7/2020
CHIỀU

Môn thi

Giờ
Thời gian
phát đề
làm bài
thi

Giờ bắt
đầu
làm bài

14 giờ 00: Họp hội đồng coi thi; Phổ biến Quy chế thi, Lịch thi;
Thí sinh xem số báo danh, phòng thi, đính chính sai sót (nếu có)
90 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
Ngữ văn
60 phút
9 giờ 55
10 giờ
Tiếng Anh
Toán

90 phút

14 giờ 25 14 giờ 30

b) Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh
Ngày

Buổi

15/7/2020

CHIỀU
SÁNG

16/7/2020
CHIỀU
SÁNG
17/7/2020
CHIỀU

Môn thi

Thời
Giờ
gian
phát đề
làm bài
thi

Giờ bắt
đầu
làm bài

14 giờ 00: Họp hội đồng coi thi; Phổ biến Quy chế thi, Lịch thi;
Thí sinh xem số báo danh, phòng thi, đính chính sai sót (nếu có)
90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30
Ngữ văn
60 phút 9 giờ 55
10 giờ
Tiếng Anh
Toán

90 phút 14 giờ 25 14 giờ 30

Môn chuyên: Toán, Ngữ văn 150 phút 7 giờ 25
Môn chuyên: Vật lý, Hóa
học, Sinh học, Tiếng Anh,
Tin học

7 giờ 30

150 phút 14 giờ 25 14 giờ 30
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III. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG, ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN

1. Đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT không chuyên
a) Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;
b) Học sinh là người dân tộc rất ít người;
c) Học sinh khuyết tật (người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật
nặng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP
ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ);
d) Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục
thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học
cơ sở và trung học phổ thông.
2. Đối tượng được cộng điểm ưu tiên tuyển sinh vào lớp 10 THPT
không chuyên
a) Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng sau:
- Con liệt sĩ;
- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;
- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;
- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như
thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như
thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.
- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;
- Con của người hoạt động các mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
- Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến
ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
b) Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng sau:
- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con
của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;
- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;
- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như
thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như
thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.
c) Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng sau:
- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
- Người dân tộc thiểu số;
- Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn theo các văn bản quy định hiện hành.
IV. LỆ PHÍ TUYỂN SINH
Sở sẽ có Công văn hướng dẫn sau.
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V. LỊCH CÔNG TÁC
TT

Thời gian
thực hiện

1

Từ 8h00
đến 11h30
ngày
08/5/2020

2

Từ ngày
15/5/2020
đến
25/5/2020

3

Ngày
26/5/2020
Ngày
27/5/2020

4

5

Từ 7h30
đến 11h30
ngày
06/7/2020

6

15h00
ngày
07/7/2020

7

Từ ngày
06/7/2020
đến
13/7/2020

Nội dung

Sở GDĐT tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm xét, cấp bằng tốt
nghiệp THCS năm 2020 và đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 năm học
2020 - 2021; hướng dẫn ghi phiếu đăng ký nguyện vọng tuyển sinh
vào lớp 10 THPT. Thành phần dự tập huấn: 01 Lãnh đạo phòng
GDĐT và chuyên viên phòng GDĐT phụ trách phần mềm (Lưu ý:
Tập huấn trực tuyến; Tài khoản, mật khẩu, hướng dẫn sử dụng phần
mềm trực tuyến gửi qua email của Trưởng phòng GDĐT)
Thí sinh nộp hồ đăng ký xét tốt nghiệp THCS và đăng ký
nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và THPT
không chuyên tại các trường THCS.
Các trường THCS cập nhật thông tin đăng ký nguyện vọng
tuyển sinh và thí sinh (kể cả thí sinh tự do) chỉ đăng ký xét tốt
nghiệp THCS vào phần mềm; In danh sách thí sinh từ phần
mềm; tổ chức kiểm tra rà soát các thông tin đăng ký của thí
sinh.
Sau ngày 25/5/2020 thí sinh không được bổ sung nguyện vọng
hoặc thay đổi nguyện vọng đã đăng ký.
Các trường THCS nộp danh sách (đợt 1), dữ liệu về phòng
GDĐT.
Các phòng GDĐT nộp danh sách (đợt 1) thí sinh đăng ký
nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chuyên về
Sở GDĐT (dữ liệu gửi qua Email: phantrihieu@hatinh.edu.vn)
- Các phòng GDĐT cử người nộp về Sở danh sách (đợt 2)
(hạnh kiểm, học lực,...) của thí sinh (dữ liệu gửi theo Email:
phantrihieu@hatinh.edu.vn)
- Các phòng GDĐT nộp danh sách thí sinh, phiếu đăng ký
nguyện vọng tuyển sinh, lệ phí đến trường THPT chuyên.
Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: Cử người về Sở nhận danh
sách thí sinh đăng ký dự thi vào trường; Kiểm tra các thông tin
trên phiếu đăng ký nguyện vọng và danh sách đăng ký dự thi.
Báo cáo kết quả kiểm tra về Sở trước 17h00 ngày 08/7/2020.
Các phòng GDĐT gửi phiếu đăng ký nguyện vọng tuyển sinh,
danh sách thí sinh đăng ký nguyện vọng, lệ phí tuyển sinh lớp 10
đến các trường THPT không chuyên.
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TT

8

9

10
11

12

13

14
15

16

Thời gian
thực hiện

Nội dung

Ngày
Sở GDĐT gửi dữ liệu (tệp The_HS.dbf) đến các phòng GDĐT;
10/7/2020 Phòng GDĐT gửi dữ liệu đến trường THCS; các trường THCS
tổ chức in thẻ dự thi, dán ảnh của thí sinh vào thẻ dự thi, ký,
đóng dấu và phát cho thí sinh.
Từ 7h30
Các hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT về Sở nhận giấy
đến 9h30
thi, giấy nháp, bao bì, danh sách thí sinh, quyết định thành lập
12/7/2020 Hội đồng thi,…
Ngày
Họp lãnh đạo, thư ký Hội đồng coi thi; nhận đề thi.
15/7/2020
Ngày
Thi tuyển sinh theo lịch.
16,
17/7/2020
7h30
Hội đồng làm phách tuyển sinh lớp 10 bắt đầu làm việc.
ngày
18/7/2020
Ngày
Họp lãnh đạo Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT;
19/7/2020 Triển khai chấm thi (Tổ trưởng, Tổ phó, Lãnh đạo hội đồng,
Thư ký); Tại trường THPT Phan Đình Phùng
Từ ngày Chấm thi (tại các điểm chấm thi)
20/7/2020
Trước
- Công bố kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
ngày
- Các trường THPT công lập nhận đơn phúc khảo của thí sinh
29/7/2020 kể từ ngày công bố kết quả thi
Trước
Phúc khảo bài thi.
ngày
07/8/2020

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc, các Phó giám đốc;
- Trưởng phòng Sở và tương đương;
- Lưu: VT, KTKĐCLGD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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Nguyễn Quốc Anh

