UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số: 487/SGDĐT-KT&KĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Khánh Hòa, ngày 22 tháng 3 năm 2017

V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh
vào lớp 10 THPT chuyên
năm học 2017-2018

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các trường trung học phổ thông;
- Các trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.
Căn cứ Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ
thông chuyên theo Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014;
Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-CTUBND ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh
Khánh Hòa phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học
phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp năm học 2017-2018 trên
địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở GD&ĐT hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trường
THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2017-2018 như sau:
I. Phương thức tuyển sinh
Tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển.
II. Chỉ tiêu tuyển sinh
Năm học 2017-2018 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tuyển mới 245 học sinh lớp
10, với 07 lớp chuyên (chuyên Toán, chuyên Tin học, chuyên Vật lý, chuyên Hóa học,
chuyên Sinh học, chuyên Ngữ văn, chuyên Tiếng Anh).
III. Đối tượng và điều kiện dự tuyển
1. Là người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở chương trình giáo dục phổ thông hoặc
chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS,
trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số
12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
2. Nếu đăng ký môn chuyên là Ngữ văn, Tiếng Anh thì các môn học này phải đạt điểm
trung bình cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên; đối với các môn chuyên khác thì phải đạt điểm trung
bình các môn học này cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên. Riêng môn chuyên Tin học, nếu học sinh
chưa hoàn thành chương trình môn Tin học ở cấp THCS thì môn chuyên này lấy điểm một
trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học thay thế, nếu học sinh đã hoàn thành chương trình Tin
học thì thực hiện như các môn chuyên khác;
3. Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên;
4. Học tiếng Anh liên tục 4 năm ở cấp trung học cơ sở.
IV. Chế độ khuyến khích: Cộng điểm khuyến khích cho học sinh đạt giải trong Kỳ
thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh dự thi vào các lớp chuyên đúng với môn đạt giải:
- Giải nhất : cộng 1,5 điểm;
- Giải nhì : cộng 1,0 điểm;
- Giải ba : cộng 0,5 điểm.

V. Hồ sơ dự tuyển
1. Đối với học sinh lớp 9 năm học 2016-2017
a) Giấy khai sinh (bản photocopy không cần công chứng) hoặc bản sao Giấy khai sinh
(trích lục từ sổ gốc);
b) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất do Sở GD&ĐT cấp;
c) Giấy chứng nhận hợp lệ được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích (nếu có);
d) 01 ảnh 3x4, ảnh chụp không quá 02 tháng (tính đến ngày dự tuyển) theo kiểu làm
chứng minh nhân dân; mặt sau ghi rõ họ và chữ lót, tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh để
làm Phiếu đăng ký dự tuyển.
2. Đối với học sinh lớp 9 đã tốt nghiệp THCS trước năm học 2016-2017, ngoài những
hồ sơ nêu trên, học sinh phải nộp thêm:
a) Bằng tốt nghiệp THCS (bản photocopy công chứng) hoặc bản sao Bằng tốt nghiệp
THCS (trích lục từ sổ gốc);
b) Học bạ trung học cơ sở (bản chính);
c) Giấy xác nhận không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công
dân của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp
quản lý.
3. Tất cả các loại hồ sơ đăng ký xét tuyển được bỏ vào trong một bì bên ngoài có ghi
rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh; trường THCS (hoặc trường THPT, trường PTDT
nội trú, trung tâm GDTX-HN có học sinh lớp 9) đang học hoặc đã học trước đây; địa chỉ cư
trú, số điện thoại liên hệ.
4. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: Từ ngày ra công văn này đến hết ngày 20/5/2017.
5. Nơi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Học sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại trường
đang học, nhà trường tập hợp hồ sơ và nộp về Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
VI. Thành lập Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm
1. Hội đồng coi thi
Hội đồng coi thi đặt tại thành Phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
2. Hội đồng chấm thi
Tổ chức 01 hội đồng chấm thi cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên đặt tại
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
VII. Môn thi, ngày thi, lịch thi
1. Thí sinh phải dự thi bắt buộc 04 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên.
2. Ngày thi và lịch thi
Buổi
thi
Sáng
01/6/2017
Chiều
Ngày thi

02/6/2017

Môn thi
Ngữ văn
Toán

Sáng Các môn chuyên
Chiều
Tiếng Anh

Thời gian
làm bài
120 phút
120 phút
150 phút
90 phút

Thời gian Bắt đầu tính
phát đề
giờ làm bài
07 giờ 55
08 giờ 00
13 giờ 55
14 giờ 00
07 giờ 55
13 giờ 55

08 giờ 00
14 giờ 00
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3. Hình thức thi
Tất cả các môn thi đều thi theo hình thức tự luận. Riêng môn tiếng Anh kết hợp tự luận
và trắc nghiệm.
VIII. Thang điểm thi, điểm xét tuyển, nguyên tắc xét tuyển
1. Thang điểm thi: Bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25; không quy
tròn điểm. Nếu bài thi nào chấm theo thang điểm khác thì kết quả điểm bài thi phải quy đổi
về thang điểm 10 (lấy đến 0,25).
2. Điểm xét tuyển
a) Điểm xét tuyển vào lớp chuyên bằng tổng của hai loại điểm sau:
- Tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp
chuyên sau khi đã tính hệ số. Trong đó, điểm bài thi không chuyên tính hệ số 1; điểm bài thi
chuyên tính hệ số 3;
- Điểm khuyến khích (nếu có);
b) Điểm xét tuyển được làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai.
3. Nguyên tắc xét tuyển
Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy
chế thi và có đủ các điều kiện sau: môn chuyên đạt từ 5,0 điểm trở lên; các môn còn lại đạt
từ 4,0 điểm trở lên.
4. Cách xét tuyển
a) Căn cứ vào điểm xét tuyển, xét tuyển từ điểm cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu
được giao. Xét riêng cho từng khối lớp chuyên.
b) Trong trường hợp không tuyển hết những thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì
tuyển chọn học sinh theo thứ tự sau đây:
- Có điểm thi môn chuyên cao hơn;
- Có điểm trung bình cả năm của môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn;
- Có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
c) Riêng đối với môn chuyên Tin học, nếu sau khi xét tuyển cho thí sinh đăng ký dự
tuyển môn chuyên Tin học xong nhưng vẫn còn chỉ tiêu, Sở sẽ xét tuyển bổ sung. Đối tượng
xét tuyển bổ sung vào lớp chuyên Tin học là những thí sinh không trúng tuyển vào các lớp
chuyên Toán, Vật lý, Hóa học có đăng ký nguyện vọng chuyển sang lớp chuyên Tin học khi
làm đơn đăng ký dự tuyển.
d) Học sinh trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ không được xét
tuyển vào các trường THPT công lập khác trên địa bàn toàn tỉnh.
e) Sau khi có kết quả xét tuyển, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có trách nhiệm
kiểm tra điều kiện tốt nghiệp THCS của thí sinh trúng tuyển. Nếu đến thời điểm làm thủ tục
nhập học, thí sinh trúng tuyển chưa tốt nghiệp THCS thì kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy.
IX. Quy định báo cáo
1. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn báo cáo số liệu thí sinh đăng ký dự thi cho Sở
vào ngày 20/5/2017 (Mẫu số 1).
2. Hội đồng coi thi báo cáo
a) Báo cáo nhanh: Chủ tịch các hội đồng coi thi cử người trực điện thoại và báo cáo số
liệu sau 15 phút làm bài thi của mỗi môn thi trong mỗi buổi thi về số máy 3817310.
b) Báo cáo tổng hợp tình hình coi thi (Mẫu số 2) và báo cáo dữ liệu sai sót của thí sinh
dự thi (Mẫu số 3) về Hội đồng chấm thi.
3

3. Những trường hợp xin ý kiến của lãnh đạo Sở, đơn vị gọi các số máy:

+ Ông Lê Tuấn Tứ, Giám đốc Sở:
0903590331;
+ Ông Trần Quang Mẫn, Phó Giám đốc Sở: 0913454569.
X. Kinh phí tổ chức công tác thi
Các đơn vị căn cứ vào các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa: số
2389/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 về việc Quy định mức chi cho các hoạt động ngành
GD&ĐT; số 1475/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số
2389/QĐ-UBND và Công văn số 4221/UBND-VX ngày 01/7/2015 của UBND tỉnh Khánh
Hòa về việc điểu chỉnh mức chi, cách chi Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 26/9/2012
của UBND tỉnh để thực hiện.
Nhận được công văn này, các đơn vị cần nghiên cứu kỹ để thực hiện. Trong quá trình
thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Sở GD&ĐT (Phòng KTKĐCLGD&CNTT) để được hướng dẫn. Điện thoại liên hệ: 3816107, 3817310./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTrực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- TTrực HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy (để báo cáo);
- UBND huyện (TX, TP) (để phối hợp);
- Các phòng cơ quan Sở (để thực hiện);
- Website Sở;
- Lưu: VT, KT&KĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Trần Quang Mẫn
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PHỤ LỤC 1
LỊCH CÔNG TÁC THI TUYỂN SINH 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2017-2018
(Kèm theo Công văn số 487/SGDĐT-KT&KĐ ngày 22/3/2017 của Sở GD&ĐT Khánh Hòa)


Nội dung công việc
I. CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ
- Sở GD&ĐT phát đĩa Quản lý thi cho Trường THPT chuyên Lê
Quý Đôn
- Hạn cuối thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cho Trường THPT
chuyên Lê Quý Đôn
- Hạn cuối trường THPT chuyên Lê Quý Đôn báo cáo số liệu
(Mẫu số 1) và nộp đĩa CD dữ liệu cho Sở phục vụ in sao đề thi
- Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn nhận giấy thi, giấy nháp,…
tại Sở
- Sở giao đề thi cho Hội đồng coi thi Lê Quý Đôn
II. LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG COI THI
- Họp Ban lãnh đạo, thư ký hội đồng coi thi
- Họp toàn thể hội đồng coi thi để kiểm tra cơ sở vật chất và bàn
các công việc khác để tổ chức coi thi, phục vụ kỳ thi
- Phổ biến nội quy thi, lịch thi cho học sinh
- Coi thi
- Hội đồng coi thi báo cáo bằng điện thoại số liệu thi cho Sở
GD&ĐT (Phòng KT&KĐCLGD) sau mỗi buổi thi 30 phút
- Hội đồng coi thi nộp hồ sơ, các báo cáo (Mẫu số 2, Mẫu số 3) và
bài thi cho Sở GD&ĐT
III. LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM THI
- Họp Ban lãnh đạo, thư ký hội đồng chấm thi
- Sở bàn giao hồ sơ và bài thi cho hội đồng chấm thi
- Họp hướng dẫn chấm tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: các
tổ trưởng, tổ phó của hội đồng chấm thi, thanh tra chấm thi
- Ban lãnh đạo, thư ký làm công tác chuẩn bị cho hội đồng chấm
thi
- Họp toàn thể hội đồng chấm thi, thảo luận đáp án, tiến hành
chấm thi
- Hội đồng chấm thi nộp hồ sơ thi, bài thi và kết quả chấm thi về
Sở
- Sở duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT và công bố kết quả
điểm bài thi của từng thí sinh
VII. LỊCH PHÚC KHẢO BÀI THI
- Nhận đơn xin phúc khảo bài thi và kiểm tra đơn phúc khảo của
học sinh
- Hạn cuối trường nộp hồ sơ phúc khảo về Sở
- Chấm lại bài thi

Ngày, giờ thực hiện
(Thời gian chậm nhất
để hoàn thành)
13/5/2017
20/5/2017
23/5/2017
26/5/2017
01, 02/6/2017
14h: 30/5/2017
08h: 31/5/2017
14h: 31/5/2017
01, 02/6/2017
Những ngày thi
Sau khi
thi xong
08h: 03/6/2017
9h30: 03/6/2017
14h: 03/6/2017
04/6/2017
08h: 05/6/2017
đến 09/6/2017
09/6/2017
12/6/2017

04-07/7/2017
08/7/2017
09-11/7/2017
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PHỤ LỤC 2
HỘI ĐỒNG COI THI
(Kèm theo Công văn số 487/SGDĐT-KT&KĐ ngày 22/3/2017 của Sở GD&ĐT Khánh Hòa)
───────────────────────────────

1. Trước ngày thi 01 ngày hội đồng coi thi tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của tất cả các
hồ sơ dự tuyển của thí sinh. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện sai sót, hội đồng yêu
cầu Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn điều chỉnh ngay. Trường hợp không giải quyết
được, chủ tịch hội đồng coi thi thông báo cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn biết, đồng
thời lập biên bản và báo cáo với Sở để xin ý kiến chỉ đạo.
2. Quy định về treo khẩu hiệu trước cổng trường
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2017-2018
3. Lịch giao đề thi - sử dụng đề thi
3.1. Giao đề thi: Sở giao đề thi chính thức cho hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vào buổi sáng các ngày 01, 02/6/2017.
3.2. Các bì đựng đề thi dự phòng không sử dụng, còn niêm phong được chủ tịch hội
đồng bảo quản và trả lại đầy đủ cho Sở sau khi thi xong.
4. Quy định việc thu bài thi, nộp bài thi
4.1. Khi thu bài thi, nếu phòng thi có thí sinh vắng, giám thị bỏ vào một tờ giấy thi
trắng đúng vị trí số báo danh của thí sinh vắng trong tập bài thi đó. Trên tờ giấy thi trắng,
giám thị ghi họ, tên, số báo danh thí sinh vắng thi đúng ô quy định đồng thời gạch chéo (X)
mặt trước phần thân tờ giấy thi và không ghi gì thêm.
4.2. Sau khi tổ chức thi xong môn cuối cùng, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức thu bài thi tại các
hội đồng coi thi. Hồ sơ của hội đồng coi thi nộp cho Sở gồm có:
a) Các gói bài thi đã niêm phong (từng môn thi);
b) Bảng ghi tên dự thi (02 bản/phòng);
c) Thẻ dự thi (Phiếu đăng ký dự tuyển);
d) Tập biên bản của hội đồng, các loại biên bản khác (nếu có), mỗi thứ 01 bản. Tập
biên bản thi lập 02 bộ, 01 bộ nộp Sở, 01 bộ lưu tại trường THPT công lập có tuyển sinh;
e) Các loại biên bản khác (nếu có);
f) Các bì đựng đề thi dự phòng còn nguyên niêm phong.
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PHỤ LỤC 3
PHÚC KHẢO BÀI THI
(Kèm theo Công văn số 487/SGDĐT-KT&KĐ ngày 22/3/2017 của Sở GD&ĐT Khánh Hòa)
───────────────────────────────

1. Học sinh được phúc khảo những bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường
THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2017-2018. Không hạn chế số lượng bài thi phúc khảo
cho mỗi học sinh.
2. Điểm phúc khảo bài thi
- Điểm phúc khảo bài thi tính theo thang điểm 10, không làm tròn điểm bài thi; phần
thập phân được làm tròn đến chữ số thứ hai. Nếu chấm bài thi theo thang điểm khác thì kết
quả điểm bài thi phải quy đổi về thang điểm 10.
- Khi điểm chấm lại chênh lệch dưới 1,0 điểm so với điểm chấm lần trước thì điểm
chấm phúc khảo là điểm mới của bài thi.
- Khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 1,0 điểm trở lên thì phải
tổ chức đối thoại giữa cặp chấm của Hội đồng chấm thi và cặp chấm của Hội đồng phúc
khảo. Điểm mới của bài thi là điểm được thống nhất giữa cặp chấm của Hội đồng chấm thi
và cặp chấm của Hội đồng phúc khảo. Những trường hợp không thống nhất về điểm bài thi
và không kết luận được khuyết điểm thuộc về cặp chấm của Hội đồng chấm thi thì giữ
nguyên điểm của Hội đồng chấm thi.
3. Nơi nộp đơn xin phúc khảo: Học sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi (Mẫu số 4) tại
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
4. Thời gian nộp đơn xin phúc khảo: Từ 04/7/2017 đến hết ngày 07/7/2017.
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