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UBND TỈNH  QUẢNG NINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:  1250 /TB-SGDĐT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh  phúc 
 

     
Quảng Ninh, ngày   25   tháng 5  năm 2017 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển bổ sung học sinh các lớp 10 chuyên  

trường THPT Chuyên Hạ Long năm học 2016- 2017 

 

 
Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT ngày 09/02/2017 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc “Ban hành Quy định chuyển học sinh ra khỏi lớp chuyên và tuyển bổ 

sung học sinh vào lớp chuyên của Trường trung học phổ thông chuyên Hạ Long tỉnh 

Quảng Ninh”; Căn cứ Công văn số1241/SGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 5 năm 2017 của 

sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc thông báo kết quả kỳ kiểm tra năng lực học 

sinh các lớp 10 chuyên Trường trung học phổ thông chuyên Hạ Long năm học 2016-

2017; Xét đề nghị của Trường trung học phổ thông chuyên Hạ Long tại Công văn số 

138/DN-CHL ngày 25 tháng 5 năm 2017 về việc tuyển bổ sung học sinh các lớp 10 

chuyên vào Trường trung học phổ thông chuyên Hạ Long năm học 2016-2017, Sở Giáo 

dục và Đào tạo thông báo việc tuyển bổ sung học sinh vào các lớp 10 chuyên 

Trường trung học phổ thông chuyên Hạ Long năm học 2016- 2017 như sau:  
 

1. Chỉ tiêu tuyển bổ sung các môn chuyên và số lượng 
 

STT Môn chuyên Chỉ tiêu tối đa được  tuyển bổ sung 

1 Toán 22 

2 Vật lý 04 

3 Hóa học 04 

4 Sinh học 05 

5 Ngữ văn 01 

6 Lịch sử 11 

7 Địa lý 04 

8 Tin 06 

9 Tiếng Anh 02 

10 Tiếng Trung Quốc 17 

Tổng  76 
 

2. Thời gian, địa điểm thi 

2.2. Ngày thi: Ngày 19/7/2017. 

2.2. Lịch thi: 
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Buổi, ngày Môn thi Giờ tập trung 

thí sinh 

Giờ phát đề  Giờ bắt đầu 

làm bài 

Giờ thu 

bài  

Sáng ngày 

19/7/2017 

Môn chuyên 7 giờ 15 phút 7 giờ 55 

phút 

8 giờ 00 

phút 

10 giờ 30 

phút 

Chiều ngày 

19/7/2017 

Môn ngoại ngữ 14 giờ 15 phút 14 giờ 55 

phút 

15 giờ 00 

phút 

16 giờ 30 

phút 
 

2.3. Địa điểm thi: Trường trung học phổ thông Chuyên Hạ Long. 
 

3. Tiêu chuẩn tham gia dự thi tuyển 

3.1. Với trường THPT Chuyên Hạ Long: 51 học sinh không đạt yêu cầu tại  

kì kiểm tra năng lực học sinh các lớp 10 chuyên trường trung học phổ thông 

chuyên Hạ Long năm học 2016-2017 ngày 19.5.2017. 
 

3.2. Với các trường có cấp THPT:   

- Học sinh đang học lớp 10 của các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đoạt 

từ giải ba trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc 

đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức;  

- Học sinh có điểm trung bình cuối năm lớp 10 môn dự thi vào chuyên phải đạt từ 8,0 

trở lên đối với môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học; từ 7,5 trở lên đối với các 

môn còn lại; xếp loại cả năm lớp 10: hạnh kiểm tốt, học lực giỏi. 

4. Các nội dung liên quan khác 
 

Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 609/SGDĐT- GDTrH ngày 14/3/2017 về 

việc hướng dẫn kỳ kiểm tra năng lực và thi tuyển bổ sung học sinh các lớp 10 chuyên của 

trường THPT chuyên Hạ Long năm học 2016-2017 và Quyết định số 519/QĐ-SGDĐT 

ngày 09/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy định chuyển học 

sinh ra khỏi lớp chuyên và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên của Trường trung học 

phổ thông chuyên Hạ Long tỉnh Quảng Ninh”. 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hạ Long chủ 

động thông báo trên Website riêng của nhà trường và niêm yết công khai tại trường để 

thông tin về kỳ thi tuyển bổ sung; Hiệu trưởng các trường có cấp trung học phổ thông 

kịp thời phổ biến thông báo này để toàn thể học sinh khối lớp 10 của trường được biết và 

đăng kí dự thi (nếu đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu). 
 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Sở Giáo dục Đào tạo (qua 

Phòng Giáo dục trung học) để được chỉ đạo giải quyết./.  

      
 

Nơi nhận:  
-  Các trường có cấp THPT;  

-  Giám đốc; các Phó Giám đốc Sở; 

-  Các Phòng, Ban thuộc Sở; 

-  Lưu VT, GDTrH.     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
                      (Đã kí) 

 

 

 

Ngô Văn Hợi 

 


