
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC        CỘNG HÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 Số: 06/KH-CQT                          Đồng Xoài, ngày 04 tháng 5 năm 2016 
 

KẾ HOẠCH 
(Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017) 

 

Căn cứ thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc “Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ 

thông chuyên”; 

Căn cứ vào Công văn  số 38/ UBND-VX  ngày 08/01/2016 của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch số 2561/KH-SGDĐT ngày 30/12/2015 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2016-2017; 

Căn cứ công văn 1301/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 29/03/2016 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 chính quy năm học 2016-2017; 

Trường THPT chuyên Quang Trung có kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trường 

THPT chuyên Quang Trung năm học 2016-2017 như sau: 

1.    Tuyển sinh các lớp 

Tuyển sinh 07 lớp chuyên gồm: (chuyên Toán, Toán - Tin, Toán - Sinh, Vật lí, Hóa học, 

Ngữ văn, Tiếng Anh và 01 lớp cận chuyên. 

2.    Điều kiện dự thi 

- Có hộ khẩu thường trú hoặc tốt nghiệp THCS tại các huyện, thị xã sau: Đồng Phú, 

Đồng Xoài, Bù Đăng, Phước Long, Bù Gia Mập và Phú Riềng; 

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực các năm học lớp 6, 7, 8, 9 từ khá trở lên; 

- Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên. 

3.    Hồ sơ đăng ký dự thi 

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu); 

- Bản sao Hộ khẩu thường trú (Công chứng); 

- 02 tấm ảnh 3x4 chụp theo kiểu CMND (phía sau ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh và 

môn chuyên dự thi);  

- Bản sao giấy chứng nhận đối tượng được hưởng điểm ưu tiên, điểm khuyến khích 

(Dùng để xét nguyện vọng 2,3 vào các trường THPT không chuyên);  

- Lệ phí đăng ký dự thi: 12.000 đồng/1 hồ sơ. 



Lưu ý: + Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự thi. 

            + Thí sinh bỏ toàn bộ hồ sơ trên vào một túi đựng hồ sơ. 

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi: 

 Thời gian: Từ ngày 16/5/2016 đến hết ngày 25/5/2016; (Trừ ngày Chủ nhật). 

Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h00’ 

Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 16h30’ 

Địa điểm: Trường THPT chuyên Quang Trung. Số 958. QL14 – xã Tiến thành – TX. 

Đồng Xoài – tỉnh Bình Phước. 

 Điện thoại liên hệ: 06513.889.084 (Trong giờ hành chính) 

 

5. Môn thi và thời gian thi: 

- Môn thi:  

 Môn thi chung: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và 01 môn chuyên (trong đó, các môn thi 

chung có đề thi cùng với đề thi tuyển sinh vào các trường THPT không chuyên). 

Lưu ý: * Thí sinh dự thi vào lớp chuyên Toán – Tin, chuyên Toán – Sinh thì thi môn 

Toán chuyên cùng đề với đề thi vào chuyên Toán. 

    *Thí sinh được đăng ký thi 02 môn chuyên không cùng buổi thi. Nếu đăng ký 2 

trong 3 môn chuyên: Toán, Toán-Tin, Toán-Sinh thì thí sinh chỉ phải thi một bài thi 

chuyên Toán. 

      -     Thời gian thi: 

- 14 giờ 00 phút ngày 09/6/2016 thí sinh có mặt tại hội đồng thi để nhận thẻ dự thi, học 

nội quy và làm thủ tục dự thi. 

(Thí sinh mang theo Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp 

THCS (nếu tốt nghiệp trước năm 2016) để Hội đồng coi thi kiểm tra điều kiện dự thi của 

thí sinh). 

Ngày Buổi Môn thi 

10/6/2016 
Sáng Ngữ văn (chung) 

Chiều Toán (chung) 

11/6/2016 
Sáng Tiếng Anh (chung) 

Chiều Ngữ văn, Vật lí (môn chuyên) 

12/6/2016 
Sáng Tiếng Anh, Hóa học (môn chuyên) 

Chiều Toán (môn chuyên) 

 



- Thời gian làm bài thi:  

+ Các môn thi chung: Môn Toán và Ngữ văn: 120 phút, môn Tiếng Anh: 60 phút. 

+ Các bài thi chuyên: Môn Hóa học và môn Tiếng Anh: 120 phút, các môn còn lại: 

150 phút. 

6.    Nguyên tắc và cách tính điểm xét tuyển vào trường chuyên 

 - Tính tổng điểm các bài thi và xét điểm từ cao đến thấp đến khi đủ chỉ tiêu theo 

tiêu chí sau: 

Điều kiện chung: Điểm các bài thi đều phải lớn hơn 2.0 điểm. 

- Vào lớp chuyên: Điểm bài thi chuyên tính hệ số 2, các bài thi còn lại hệ số 1. 

- Vào lớp cận chuyên: Điểm 4 bài thi đều tính hệ số 1. 

- Xét tuyển vào các lớp chuyên:  

Điểm xét tuyển = Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh + Môn chuyên x2 

Thí sinh có quyền chọn hai môn chuyên theo thứ tự  môn chuyên thứ nhất (ưu tiên 1), 

môn chuyên thứ hai (ưu tiên 2), khi đó nếu thí sinh không trúng tuyển môn chuyên ưu 

tiên 1 thì được xét tiếp môn chuyên ưu tiên 2, điểm xét tuyển môn chuyên ưu tiên 2 cao 

hơn 01 điểm so với thí sinh đang xét tuyển ưu tiên 1. 

- Xét tuyển vào các lớp cận chuyên 

Điểm xét tuyển = Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh + Môn chuyên có điểm cao hơn 

(trong trường hợp thí sinh dự thi 2 môn chuyên). 

 

 Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 của trường THPT 

chuyên Quang Trung./. 

 

         HIỆU TRƯỞNG 

 

    (Đã ký) 

 

  Lý Thanh Tâm 


