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QUYẾT ĐỊNH
v ề việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lóp

— ------ ------------^ ‘ PT BA VI

trung học phả thông năm học 2018-2019

Số:______ __________

Ngày: - J jj..

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÀ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/Ố/2015;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung m ột số điều
của Luật giảo dục ngày 25/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ Quy
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục;

.

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường
phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Thông tư số ll/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số
05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ
sung m ột số điều của Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014;
Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường chuyên; Thông tư số
12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung
một số đỉều của Thông tứ số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012;
•
Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục
vả Đào tạo ban hành Quy ché thi THPT quốc gia và xét công nhận tố t nghiệp
THPT; Thông tư số 04/2018/rr-BGDĐT ngay 28/02/2018 của B ọG iao dục va Đao
tạo sửa đổi, bổ sung m ột số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày
25/01/2017;
X ét đề nghi của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trinh số 1234/TTrSGDĐT ngày 05/4/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Đ iều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lóp 10 trung học phổ thông năm
học 2018-2019 (có K ế hoạch kèm theo).
Điều 2. Thủ trường các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch ủ y ban nhân dân
(UBND) các quận, huyện, thị xã căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này xây

fỉ/í
|? /f§

dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết nhằm thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh vào
lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành
phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố;
Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan
thuộc Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
N ơi nhận:
-Như Điểu 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phổ;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;
Cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội;
- Các báo: Hà Nội Mới, Kinh tế và Đô thị,
An ninh Thủ đô, TIXVN - Phân xã tại Hà Nội;
- VPUB: Các PCVP; phòng: KGVX, NC,
TKBT, HCTC;
.
- Lưu: VT, KGVXchiẻn.t/

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BA v i
Sổ: 283 /SY
N ơi nhận:

-

TTHU - HĐND huyện;
Đ/c Chủ tịch UBND huyện;
Các Đ/c PCT UBND huyện;
Các ngành: Nội vụ, GD&DT;
Tnrờng THPT Ngô Quyền, Quảng Oai,
Bất Bạt, Dân tộc Nội tru;
- CVP, cac PVP;
- Liru: VT.

SAO Y BẲN CHÍNH
Ba Vì, ngày 16 tháng 04 năm 2018

TL. CHỦ TỊCH
KT.CHẢNH VĂN PHÒNG
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KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lóp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ:/ê9£/QĐ-UBND ngàyđê /4/2018
của ủy ban nhân dân Thành phổ)
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông
(THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đổi với cơ sở
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Căn cứ Thông tư số l l/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; Thông tư số
05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung
một sổ điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Thông tư số
06/2012/TT-BGDĐT ngay 15/02/2012 ban hành Quy che to chức và hoạt động trường
chuyên; Thông tư số 12/2014/TT-BGDDT ngày 18/4/2014 của Bộ Giắo dục và Đào
tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày
15/02/2012; Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngay 25/01/2017 về việc ban hành Quy
chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT; Thông tư số 04/2018/TTBGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017.
ủ y ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch công tác tuyển
sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 như sau:
A. MỤC Đ ÍC H -Y ÊU CÀU
1. Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đầm bảo
chính xác, công bằng, khách quan. Đảm bào 100% học sinh đã tốt nghiệp THCS cỏ
nguyện vọng tiêp tục đi học đều được tuyển vào các trường THPT, các trung tâm
GDNN-GDTX và các trường trung cấp chuyên nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp
THCS.
'
.
. ...
2. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
3. Hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho học sinh
và cha mẹ học sinh.
4. Phân công nhiệm vụ cụ thể, cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao
trước cấp trên trực tiếp; Thủ trưởng đon vị là người chịu ừách nhiệm cuối cùng.

3

B. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỎ THÔNG VÀ GIÁO
DỤC THƯỜNG XUYÊN
L Số lượng
N ăm học 2017-2018, dự kiến toàn Thành phố có 104.858 học sinh xét tốt nghiệp
THCS (tăng khoảng 22.000 học sinh so với năm học 2016-2017). Thực hiện công tác
phân luồng học sinh sau THCS, 60% số học sinh tuyển vào trường THPT công lập,
20% sổ học sinh tuyển vào trường THPT tư thục, 10% số học sinh tuyển vào trung tâm
giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) và 10% số học sinh
tham gia học nghề; số lượng học sinh tuyển vào lớp 10 THPT và giáo dục thường
xuyên (GDTX) năm học 2018-2019 như sau:
- Tuyển vào trường THPT: 85.800 học sinh (tăng 19.500 học sinh so vói năm
học 2017-2018).
Trong đó các trường công lập tuyển 66.000 học sinh (tăng 13.500 học sinh so
với năm học 2017-2018), các trường ngoài công lập tuyển 19.800 học sinh (tăng 6.000
học sinh so với năm học 2017-2018).
- Tuyển vào trung tâm GDNN-GDTXr 8.500 học sinh (tăng 1.500 học sinh so
với năm học 2017-2018)
Số học sinh còn lại vào các trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề. .
H. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên
I. Phưong thức tuyển sinh:
Thực hiện phương thức “Kết họp thi tuyển với xét tuyển” để tuyển sinh vào lóp
10 các trường THPT công lập:
Điểm xét tuyển (ĐXT) - Điểm THCS + Điểm thi (tính hệ số 2)
+ Điểm cộng thêm
2. Tổ chức tuyển sinh:
- a) X éttuyển (căn cứ vào điểmTHCS và điểm cộng thêm):
- Căn cứ theo két quả rèn luyện và học tập của học sinh ở cấp THCS để xác định
điểm THCS.
- Căn cứ vào diện ưu tiên, khuyến khích (đúng quy định) của học sinh để xác
định điểm cộng thêm.
b) Thi tuyển:
- Tổ chức một kỳ thi chung vào lóp 10 cho tất cả các trường THPT công lập .
- M ôn thi: Thi hai môn Ngữ văn và Toán.
- Hình thức thi: Tự luận.
- N ội dung: Đề thi dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình
giáo dục cấp THCS hiện hành, chủ yếu nằm ừong chương trình lóp 9 THCS.
- Ngày thi: 07/6/2018, buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán.
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3. Khu vực tuyển sinh:

a) Đối với các trường THPT công lập, khu vực tuyển sinh được chia theo địa
giới hành chính quận, huyện, thị xã, toàn Thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Cho
phép học sinh có thể thay đỗi khu vực tuyển sinh, học sinh muốn thay đổi khu vực
tuyển sinh phải có đơn xin đổi khu vực tuyển sinh.
b) Các Trường THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây được tuyển học sinh vào
lớp 10 không chuyên ừên toàn thành phổ (không phân biệt khu vực tuyển sinh).
c) Các trường THPT ngoài công lập được tuyển học sinh vào lớp 10 không phân
biệt khu vực tuyển sinh.
4. Đăng ký nguyện vọng dự tuyển:
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công
lập trong cùng một khu vực tuyển sinh, không kể nguyện vọng vào các lóp chuyên của
các Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT
Chu Văn An, THPT Sơn Tây. Ngoài ra học sinh có thể dự tuyển tại các trường THPT
ngoài cộng lập hoặc các trung tâm GĐNN-GDTX bằng phương thức xét tuyển.
5. Thơi gian nộp hồ sơ nhập học:
Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường^ THPT từ ngày 01/7/2018
đến ngày 03/7/2018.1>au ngày 03/7/2018, những trường tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu
giao, được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 05/7/2018 đến ngày
06/7/2018.
6. Phân ban:

,

Học sinh được học một trong ba ban: Ban khoa học tự nhiên, Ban khoa học xã
hội và nhân văn, Ban cơ bản. Việc sắp xếp học sinh đã trúng tuyển vào các ban trong
trường được thực hiện đứng theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đao tạo.
7. Chuyển trường:
Học sinh đã trúng tuyển vào trường THPT công lập phải học ổn định hết cấp
học tại trường THPT đó. Trường hợp đặc biệt phát sinh ừong quá trình học tập cần
chuyển trường, phải được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép.

■

m . Tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Trường THPT chuyền Hà Nội Amsterdam, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT Chu Văn An và
T rư ^ g THPT Scm Tay
'
?
1. Phương thức tuyển sinh
a) Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển,
có hồ sơ dự tuyển hợp lệ
b) Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển Vòng 1.
2. Tổ chức tuyển sinh:
a) Vòng 1: Sơ tuyển, căn cứ vào các tiêu chí và được đánh giá bằng điểm số như
sau:
- Kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của tỉnh,
Thành phố, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế; điểm cho mỗi giải được tính như
5
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sau: Giải rihất dược 5,0 điểm, giải nhì được 4,0 điểm, giải ba được 3,0 điểm, giải
khuyến khích được 2,0 điểm.
- K ết quả xếp loại học lực 4 năm cấp THCS: M ỗi năm xếp loại học lực giỏi
được 3,0 điểm, học lực khá được 2,0 điểm.
- K ết quả tốt nghiệp THCS: Tốt nghiệp loại giỏi được 3,0 điểm, loại khá được
2,0 điểm.
Điểm sơ tuyển = Điểm thi HS giỏi, tài năng + Điểm xếp loại học lực 4 năm cấp
THCS + Điểm kết quả tốt nghiệp THCS.
Chọn vào Vòng 2 những học sinh đạt điểm sơ tuyển từ 10,0 điểm trở lên.
b) Vòng 2: Thi tuyển
- M ôn thi và đề thi:
+ M ôn thi gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (tính hệ số 1) và môn chuyên (tính
hệ sộ 2), 'trong đó hai môn Ngữ văn, Toán thi cùng với kỳ thi tuyển sinh vào lóp 10
THPT không chuyên.
+ Đ ề thi: Đề thi được áp dụng hình thức tự luận. Riêng môn Ngoại ngữ (thi vào
các lóp chuyên Ngoại ngữ) được áp dụng kết họp giữa hình thức tự luận và trắc
nghiệm để đánh giá các kỹ năng nghe, đọc, viết.
+ N ội dung: Đề thi dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình
giáo dục cấp THCS hiện hành, chủ yếu nằm trong chướng ừình lớp 9.
-N gày thi:
+ Ngày 07/6/2018:'Buổi sáng thi môn Ngữ văn; buổi chiều thi môn Toán (cùng
vói kỳ thi vào lóp 10 THPT không chuyên).
+ Ngày 08/6/2018: Buổi sáng thi môn Ngoại ngữ; buổi chiều thi các môn
chuyên N gữ văn, Toán, Tin học, Sinh học; tiếng Pháp, tiếng Nhật (là môn thi thay thế
để vào các lóp chuyên ngoại ngữ khác).
+ Ngày Ọ9/6/2018: Buổi sáng thi các môn chuyên Vật lí, Xịch sử, Địa lí, Hóa
học, tiếng Anh.
3. Điều kiện dự tuyển:
a) Học sinh hoặc cha (mẹ) học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.
b) x ép loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lóp cấp THCS từ khá ừở lên.
c) xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.
d) Học sinh các tỉnh phía bắc từ Thanh Hoá trở ra có kết quả học tập năm học
lóp 9 THCS xép loại học lực giỏi, hạnh kiểm tổt và đạt giải chính thức trong kỳ thi
chọn học sinh giỏi cấp tỉnh được đăng ký dự tuyển vào lóp chuyên Trường THPT Chu
Văn An.
4. Đãng ký nguyện vọng:
a)
Mỗi học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các lóp chuyên của hai trong bốn
trường: THPT chuyên H à Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu
Văn An và THPT Sơn Tây.
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b) Học sinh, có thể đãng ký nguyện vọng vào cùng một môn chuyên của hai
trường nhưng phải xếp theo thử tự ưu tiên là trường nguyện vọng 1 và trường nguyện
vọng 2.
c) Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào các môn chuyên khác nhau của hai
trường với điều kiện buổi thi của các môn chuyên đó không trùng nhau.
5. Thời gian nộp hồ sơ nhập học:
Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường^ THPT từ ngày 29/6/2018
đến ngày 01/7/2018. Sau ngày 01/7/2018, những trường tuyển còn thiếu so với chi tiêu
giao, được tuyển bổ sưng học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 03/7/2018 đến ngày
04/7/2018.
6. Tuyển bổ sung vào lóp chuyên và chuyển trường đối với học sinh các trường
chuyên:
a) Tuyển bổ sung vào lớp chuyên:
- Hàng năm, trường chuyên có thể tổ chức thi tuyển bổ sung vào các lóp
chuyên;
.
- Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định việc tuyển bổ sung vào các lớp chuyên,
quy định đối tượng, điều kiện dự tuyển bổ sung, môn thi tuyển bổ sung và tổ chức thực
hiện việc tuyển bổ sung vào lóp chuyên.
b) Chuyển học sinh chuyên sang trường chuyên khác:
- N ếu trường chuyển đi và trường chuyển đến đã tiến hành tuyển sinh bằng kỳ
thi chung (chung đề thi, sử dụng cùng một hướng dẫn chấm thi) thì điều kiện chuyển
trường của học sinh chuyên là phải đạt đủ tiêu chuẩn trúng tuyển sinh chuyên và không
thuộc diện phải chuyển ra khỏi lóp chuyên các năm học tương ứng của trường chuyên
đi và trường chuyên đến.
- N ếu trường chuyển đi và trường chuyển đến không tuyển sinh bằng kỳ thi
chung (không chung đề thi, không sử dụng cùng một hướng dẫn chấm thi) thì học sinh
chuyên phải tham dự thi tuyển bổ sung do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc ủy
quyên cho trường chuyên tổ chức.
IV.
Tuyển sinh vào lóp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học
chương trinh THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh Quốc (Chứng chỉ A-leveỊ)
tại trường THPT Chu Văn An và trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam
1 Đối tượng dự tuyển: Học sinh đã tốt nghiệp THCS, đủ điều kiện đăng ký dự
tuyển vào lóp 10 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 20182019.
2. Điều kiện dự tuyển:
- Học sinh hoặc cha (mẹ) học sinh có Hộ khẩu thường trú tại H à Nội, đúng độ
tuổi, đã tốt nghiệp THCS, có điểm trung bình cả .năm lớp 9 các môn Toán, Vật lý, Hóa
học từ 8,0 ữở lên, điểm trung bình cả năm lóp 9 môn Tiếng Anh từ 8,5 ừở lên.
- Học sinh có đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập ừên địa bàn
thành phố Hà Nội năm học 2018-2019.
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3. Đãng ký nguyện vọng:
- H ọc sinh, có thể đăng ký nguyện vọng vào hai trường nhưng phải xếp theo thứ
tư ưu tiên là trường nguyện vọng 1 và trường nguyện vọng 2.
- Nguyện vọng của thí sinh đăng ký dự tuyển vào lóp 10 chương trình đào tạo
song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chửng
chỉ A-level) tại trường THPT Chu Văn An và trường THPT chuyên H à Nội Amsterdam là nguyện vọng độc lập, không ảnh hưởng đến nguyện vọng đăng ký tuyên
sinh vào các trường THPT chuyên và THPT không chuyên.
4. Phương thức tuyển sinh và lịch thi:
a) Vòng 1: Thi tuyển theo chương trình đào tạo tú tài THPT quốc gia Việt Nam;
N gày 07/6/2018: Buổi sáng thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán (cùng
với kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên).
b) Vòng 2: Thi tuyển theo chương trình đào tạo tú tài Anh quốc.
N gày 10/6/2018: Buổi sáng thi môn Toán bằng tiếng Anh và môn Vật lý bằng
tiếng Anh; buổi chiều thi môn tiếng Anh và môn Hóa học bằng tiếng Anh. .
c) Vòng 3: Phỏng vấn
- Chọn học sinh để phỏng vấn đảm bảo:
+ Học sinh đã tham dự đủ các môn trong kỳ thi tuyển sinh vào lóp 10 THPT
khóa thi ngày 07/6/2018 và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).
+ Chọn từ cao xuống thấp theo tổng điểm 04 bài thi Vòng 2 với số học sinh
khoảng gấp hai lần chỉ tiêu cần tuyển.
- Thời gian phỏng vấn: Ngày 18/6/2018.
•

5. Đề thi Vòng.2, 3:

- Đ ề thi các môn Toán, Vật lý, Hóa học bằng tiếng Anh theo chuẩn CIE, môn
tiếng Anh thi theo hình thức viết luận; thời gian làm bài: 60 phút/môn.
- Phỏng vấn theo hình thức vấn đáp để kiểm tra trình độ nghe, nói và khả năng
ứng xử, phản xạ tư duy của học sinh.
6. Thòi gian nộp hồ sơ nhập học:
Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT từ ngày 29/6/2018
đến ngày 01/7/2018.
V.
Tuyển sinh vào lóp 10 THPT công lập tự chủ tàỉ chính, lóp 10 THPT
ngoài công lập và lóp 10 chưoTQg trình GDTX
1. Đối với các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập
- Áp dụng phương thức “Xét tuyển” để tuyển sinh vào các trường THPT công
lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập. Hội đồng tuyển sinh nhà trường quyết
định chọn một ừong hai phương án tuyển sinh sau:
+ Phương án 1: Xét tuyển căn cứ vào Điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi
tuỳển sinh vào lóp 10 THPT công lập năm học 2018-2019.
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+ Phương án 2: Xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp
THCS, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lóp đó.
- Các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập được
tuyển học sinh vào lóp 10 không phân biệt khu vực tuyển sinh.
- Ngoài phương thức “Xét tuyển” theo một ửong hai phương án nêu trên, các
trường tuyệt đoi không được tổ chức thi tuyển hay sử dụng một phương thức khác để
tuyển sinh.
- Thời gian tuyển sinh:
+ Học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển tại trường từ ngày 01/6/2018 đến ngày
25/6/2018.’
‘
. ’
+ Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT từ ngày 01/7/2018
đến ngày 15/7/2018.
2. Đổi với cảc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
- Thực hiện tuyển sinh theo phương thức “Xét tuyển” dựa trên kết quả rèn
luyện, học tập của học sinh ở cấp THCS, nếu lưu ban lóp nào thì lấy kết quả năm học
lại của lóp đó. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được
tuyển học sinh vào lóp 10 không phân biệt khu vực tuyển sinh.
- Thời gian tuyển sinh:
+ Học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển tại trung tâm GDNN-GDTX từ ngày
01/6/2018 đến ngày 25/6/2018.
+ Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trung tâm GDNN-GDTX từ ngày
01/7/2018 đến ngày 15/7/2018.’
VI.
Hà Nội

Tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao

- Thực hiện theo Quyết định số 383/QĐ-VHTTDL ngày 18/5/2009 của Sở Văn
hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ
chức, quy chế hoạt động của Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục, thể thao Hà Nội.
- Then gian tuyển sinh:
+ Thi tuyển năng khiếu: Từ 01/6/2018 đến 05/7/2018;
+ Thu hồ sơ và xét tuyển văn hóa: Từ ngày 20/6/2018 đến 15/7/2018.
v n . Tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông dân tộc nội trú
a) Tuyển thẳng: Cho các đối tượng là học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú
đã tốt nghiệp THCS.
b) Kết họp thi tuyển với xét tuyển: Cho những học sinh có hộ khẩu thường trú
thuộc 14 xã miền núi trong địa bàn thành phổ Hà Nội, bao gồm:
- Huyện Ba Vì có 07 xã: Tản Lĩnh, Ba Trại, Minh Quang, Ba Vì, Vân Hoà, Yên
Bài, Khánh Thượng;
- Huyện Thạch.Thất có 03 xã: Yên Trung, Yên Bình, Tiến Xuân;
- Huyện Quốc Oai có 02 xã: Phú Mãn, Đông Xuân;
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- Huyện Mỹ Đức có 01 xã: An Phú;
- Huyện Chương Mỹ có 01 xã: Trần Phú.
c) Thòi gian nộp hồ sơ nhập học:
Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 01/7/2018 đến ngày
03/7/2018. Sau ngày 03/7/2018, những trường tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu giao,
được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chi tiêu từ ngày 05/7/2018 đến ngày 0Ố/7/2018.

c. TỎ CHỨC THI
I. Công tác ra đề thi, in sao đề thi và bàn giao đề thi
1. Giám đốc Sờ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết đinh thành lập Hội đồng ra đề và
in sao đề thi, Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi;
2. Thành phần Hội đồng ra đề và in saó đề thi gồm:
- Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Phó Chủ tịch Hội đồng: Lãnh đạo các phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh
đạo các trường THCS, THPT.
- ủ y viên, thư ký: Cán bộ, công chức, viên chức các phòng thuộc Sở Giáo dục
và Đào tạo; giáo viên, nhân viên các trường THPT.
- Các cán bộ soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là giáo viên các trường THCS,
THPT. Mỗi môn thi có một Tổ ra đề thi gồm Trưởng môn đề thi và các cán bộ soạn
thảo đề thi.
- Thanh ừa: Do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo điều động.
- Lực lượng bảo vệ: Do Công an thành phố Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo
điều động.
3. Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi thực hiện nhiệm vụ nhận đề thi từ Ban In
sao đề thi, bảo quản, vận chuyển, phân phối đề thi đén các Điểm thi.

n. Công tác coi thi
1. Điểm thi
a) Mỗi trường THPT công lập là một đơn vị tuyển sinh. Căn cứ vào số học sinh
đăng ký dự tuyển vào trường và cơ sờ vật chất của trường, nhà trường chủ động đề
xuất tổ chức một hay nhiều Điểm coi thi (gọi tắt là Điểm thi). Sở Giáo dục và Đào tạo
duyệt và ra quyết đinh thành lập các Điểm thi.
b) Mỗi Điểm thi phải đảm bảo yêu cầu quy định về an ninh và cơ sờ vật chất.
2. Thành phần Điểm thi
a) Điểm thi được thành lập theo Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào
tao, mọi thành viên làm việc tại Điểm thi từ Trưởng Điểm thi đến các nhân viên phục
vụ đều phải có tên ừong Quyết định.
b) Trưởng Điểm thi là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiêu trưởng trường THPT.
c) Có từ 2 đến 3 Phó Trưởng Điểm thi, 2 Thư ký; trong đó có 1 Phó Trưởng
Điểm thi phụ ữách cơ sở vật chất là lãnh đạo tại nơi làm Điểm thi.
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d)
Cán bộ coi thi: 50% là giáo viên THCS không dạy Ngữ văn, Toán lóp 9 năm
học 2017-2018; 50% là giáo viên THPT không dạy Ngữ văn, Toán.
đ) Giám sát thi: Là cán bộ, giáo viên trường THPT, có kinh nghiệm ừong công
tác tổ chức thi, có trách nhiệm cao và nắm vững quy chế thi.
Ngoài ra tại mỗi Điểm thi còn có Trật tự viên, Công an, nhân viên y tế, phục vụ
làm nhiệm vụ theo Quyết định.
3. Nhiệm vụ: Theo Quy chế thi THPT quốc gia.

m. Công tác chấm thi
1. Ban chấm thi
a) Toàn Thành.phố thành lập một Ban chấm thi (ừong đỏ có các Ban chấm thi
bộ môn hoặc nhóm môn), một Ban Làm phách.
b) Địa điểm đặt Ban chấm thi phải đảm bảo yêu cầu quy định về an ninh và cơ
sở vật chất.
2. Thành phần Ban chấm thi
a) Ban chấm thi được thành lập theo Quyết định cùa Sờ Giáo dục và Đào tạo,
mọi thành viên làm việc tại Ban từ Trưởng ban chấm thi đến các nhân viên phục vụ
đều phải có tên ừong Quyết định.
b) Cán bộ chấm thi: 50% là giáo viên THCS, 50% là giáo viên THPT. Các
phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT phải cử đúng thành phần và số lượng
giáo viên tham gia chấm thi theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo.
c) Tại mỗi ban chấm thi theo môn hoặc nhóm môn có các Thanh ừa .viên làm
nhiệm vụ thanh fra chấm thi.
3. Nhiệm vụ: Theo Quy chế thi THPT quốc gia.
IV. Giải quyết khiếu nại
1. Khiếu nại về điểm bài thi: Ban phúc khảo giải quyết các khiếu nại về điểồk
bài thi theo Quy chế thi THPT quốc gia.
2. Các khiếu nại khác: Thủ trưởng cơ sở giáo dục giải quyết tại cơ sở giáo d ụ c .||^ x |
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Sở Giáo dục và Đào tạo
1. Hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, trung tâm giáo
dục nghề nghiệp về công tác tuyển sinh vào lóp 10 THPT năm học 2018-2019.
2. Tổ chức hướng dẫn Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở
Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh vào lóp 10 THPT năm học 2018-2019 tói
các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT và các trung tâm giáo dục nghề
nghiệp - giáo dục thường xuyên.
3. Trực tiếp tổ chức tuyển sinh vào lóp 10 THPT và lóp 10 GDTX.
4. Chỉ đạo và kiểm ừa công tác tuyển sinh ừên địa bàn Thành phố.
5. Tổ chức công tác truyền thông rộng rãi để giáo viên, học sinh, cha mẹ học
sinh và xã hội hiểu rõ, tạo sự đong thuận ừong quá trình triển khai.
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■ 6. R a quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của các trường THPT; quyết
định phê duyệt két quả tuyển sinh của từng trường THPT. Tiếp nhận hồ sợ của các Hội
đồng tuyển sinh, Điểm coi thi, Ban chấm thi.
7. Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, đột xuất về công
tác tuyển sinh vói ủ y ban nhân dân Thành phố và Bô Giáo dục và Đào tạo.

n. Các Sở, ban, ngành có liên quan
Các cơ quan: Công an Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ké hoạch
Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y té, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Sở Văn hoá và Thể thao, Bưu điện thành phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành
phố Hà Nội, các cơ quan báo chí của Hà Nội, các ban, ngành liên quan theo chức năng,
nhiệm vụ được giao phối họp chặt chẽ vói Sở Giáo dục và Đàọ tạo và UBND các
quận, huyện, thị xã thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lóp 10 THPT năm học 20182019 theo quy định.
m . UBND các quận, huyện, thị xã
1. Phối hợp, chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các phường, xã, thị ừẩn và
các trường tổ chức công tác truyền thông rộng rãi để giáo viên, học sinh, cha mẹ học
sinh và xã hội hiểu rõ, tạo sự đồng thuận ừong quá trình triển khai.
2. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo và
các trường ừên địa bàn tổ chức công tác thi tuyển sinh theo đúng yêu cầu.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ
quan, đơn vị phản ánh kịp thời (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp, báo cáo
UBND Thành phố chỉ đạo, giải quyết./.*/
T M .Ủ Y BAN NHẢN D Ả N ^
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