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THÔNG BÁO TUYỂN SINH 
VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH 

NĂM HỌC 2018 - 2019 

Căn cứ Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2018 - 

2019, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh thông báo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường 

như sau: 

Năm học  2018 - 2019, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tuyển sinh 10 lớp gồm: 

chuyên Toán 02 lớp, chuyên Anh 02 lớp, chuyên Lý 01 lớp, chuyên Hóa 01 lớp, 

chuyên Sinh 01 lớp, chuyên Văn 01 lớp, chuyên Sử-Địa 01 lớp, chuyên Pháp 01 lớp. 

Mỗi lớp không quá 35 em, riêng các lớp chuyên Ngoại ngữ không quá 25 em.    

I. Đối tượng, điều kiện dự tuyển 

1. Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông tại 
các trường THCS tỉnh Hà Tĩnh có độ tuổi được quy định theo Điều lệ trường THCS, 
trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

2. Điều kiện: Học sinh được tham gia dự tuyển vào trường THPT Chuyên Hà 
Tĩnh khi đủ các điều kiện sau:        

a) Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên;  
b) Xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.  

II. Phương thức tuyển sinh  
1. Vòng 1: Sơ tuyển 

* Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có đủ hồ sơ dự tuyển hợp lệ và đủ 
điều kiện dự tuyển. Việc sơ tuyển để chọn học sinh tham gia thi tuyển vòng 2 (vòng 
thi tuyển) được căn cứ vào các tiêu chí sau: 

- Kết quả xếp loại học lực 4 năm học cấp THCS; 
- Kết quả tốt nghiệp THCS; 

* Các tiêu chí trên được đánh giá bằng điểm số. Cụ thể là: 
- Kết quả xếp loại học lực 4 năm học cấp THCS:  
+ Loại Giỏi: 10 điểm/năm; 
+ Loại Khá: 07 điểm/năm. 
- Kết quả tốt nghiệp THCS: 
+ Loại Giỏi: 15 điểm; 
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+ Loại Khá: 10 điểm. 
* Để được dự thi vòng 2 (vòng thi tuyển), học sinh phải đạt điểm sơ tuyển (ở 

vòng 1) tối thiểu 40 điểm. 

2. Vòng 2: Thi tuyển 
a. Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 1 môn chuyên (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). 

b. Lịch thi:  

Ngày Buổi Môn thi 
Thời gian 
làm bài 

Giờ phát 
đề thi 

Giờ bắt đầu 
làm bài 

05/6/2018 CHIỀU 
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) 

Ngữ văn 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 
SÁNG 

Tiếng Anh 60 phút 9 giờ 55 10 giờ 06/6/2018 

CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 25 14 giờ 30 

SÁNG 
Vật lý, Hóa học, Sinh học, 

Tiếng Anh (chuyên) 
150 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 

07/6/2018 

CHIỀU Ngữ văn, Toán (chuyên) 150 phút 14 giờ 25 14 giờ 30 

3. Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển vào trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là tổng 

điểm các bài thi không chuyên (tính hệ số 1) và điểm bài thi môn chuyên tương ứng với 

lớp chuyên (tính hệ số 3).    

4. Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã thi đủ các bài thi quy 

định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi không chuyên 

phải đạt điểm lớn hơn 2, bài thi môn chuyên phải đạt từ 5 điểm trở lên (theo thang 

điểm 10). 

5. Cách xét tuyển: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp 

để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu 

cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh 

theo thứ tự ưu tiên như sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có 

điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 

9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học năm học lớp 9 cao hơn. 
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III. Địa điểm thi: Hội đồng thi trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (Đường Hà 

Hoàng - Xã Thạch Trung - Thành phố Hà Tĩnh). 

IV. Hồ sơ đăng kí dự thi 

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu in sẵn của trường THPT Chuyên Hà Tĩnh); 

2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời; 

3. Bản chính học bạ THCS (kiểm tra xong trả lại); 

4. Bản sao giấy khai sinh (kiểm tra xong trả lại); 

5. Các giấy tờ xác nhận diện ưu tiên tuyển sinh vào lớp 10 (để sử dụng xét tuyển 

vào lớp 10 THPT không chuyên nếu không đậu vào trường Chuyên). 

* Chú ý:  

1. Học sinh có thể đăng kí 2 nguyện vọng dự thi vào 2 lớp chuyên khác nhau có 

lịch thi môn chuyên không trùng nhau. 

2. Điểm 3 môn thi ngày thứ nhất vừa được sử dụng để tham gia xét tuyển vào 

trường THPT Chuyên, vừa được sử dụng để xét vào trường THPT không chuyên mà 

học sinh đã đăng ký (nếu không đậu vào trường THPT Chuyên). 

3. Để được xét tuyển vào trường THPT không chuyên đã đăng ký trong đơn, thí 

sinh phải thi đủ 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh của ngày 06/6/2018. 

4. Tất cả thí sinh dự thi vào trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đều thi tại Hội đồng 

thi trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. 

5. Thí sinh vào phòng thi phải xuất trình thẻ học sinh (do trường THCS cấp). 

6. Nhận hồ sơ đăng kí dự thi từ 8 giờ 00 ngày 22/5/2018 đến 17 giờ 00 ngày 

26/5/2018 tại trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.  

7. Từ ngày 04/6/2018, thí sinh có thể xem số báo danh, phòng thi của mình trên 

Website của trường THPT Chuyên tại địa chỉ: thptchuyenhatinh.edu.vn 

8. Học sinh trường THPT Chuyên Hà Tĩnh được hưởng học bổng và hỗ trợ sinh 

hoạt phí như sau:  

+ Những học sinh đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện được hưởng học bổng 

khuyến khích hàng tháng, tối thiểu bằng 3 lần học phí cấp trung học phổ thông khu 

vực thành thị tỉnh Hà Tĩnh; được hưởng nhiều học bổng khuyến học có giá trị của 

các tổ chức, cá nhân từ thiện trong và ngoài nước. 
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+ Những học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được nhận thưởng theo 
Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc 
Ban hành quy định một số chính sách đối với ngành giáo dục và đào tạo: 

- Học sinh đạt Huy chương Vàng quốc tế được thưởng 50 triệu đồng, Huy 
chương Bạc 40 triệu đồng, Huy chương Đồng 30 triệu đồng. 

- Học sinh đạt Huy chương Vàng khu vực được thưởng 30 triệu đồng, Huy 
chương Bạc 20 triệu đồng, Huy chương Đồng 10 triệu đồng. 

- Đạt giải kỳ thi học sinh quốc gia: Học sinh đạt giải Nhất được thưởng 10 triệu 
đồng, giải Nhì 7 triệu đồng, giải Ba 5 triệu đồng, giải Khuyến khích 3 triệu đồng. 

+ Những học sinh có nhà ở cách trường từ 10 km trở lên và những học sinh con 
hộ cận nghèo, hộ nghèo được hỗ trợ sinh hoạt phí mỗi tháng từ 60% đến 85% mức 
lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả trợ cấp và được hưởng 9 
tháng cho mỗi năm học (theo Nghị quyết 143/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số Chính sách đối với Trường trung học phổ 
thông Chuyên Hà Tĩnh). 

+ Những học sinh tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, 
khu vực quốc tế và quốc tế được hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng/học sinh/ngày. 

9. Nhà trường có ký túc xá miễn phí cho học sinh, các em có nguyện vọng ở 
trong ký túc xá của nhà trường thì đăng ký vào Phiếu đăng ký dự thi để nhà trường 
xét, bố trí. 

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG  

                                                                                           (Đã ký) 

                                                                         Nguyễn Công Hoàn 


