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 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TRƢỜNG THPT CHUYÊN 

 LÊ HỒNG PHONG 

 

  THÔNG BÁO 
(V/v tuyển sinh vào lớp 10 trƣờng THPT Chuyên Lê Hồng Phong) 

 
 Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 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 Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc Ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung điều 23 và Điều 24 của Quy chế tổ chức và hoạt động 

của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 

tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Về ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2017–

2018, 

 Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên 

Lê Hồng Phong năm học 2017-2018 như sau: 

 

I. CÁC LỚP TUYỂN SINH: 

 1/ Lớp Chuyên: 

Lớp 

chuyên 

Ngữ 

văn 
Toán Vật lý 

Hóa 

học 

Sinh 

học 

Tiếng 

Anh 

Tiếng 

Trung 

Tiếng 

Nhật 

Tin 

học 

Sĩ số 70 105 70 70 35 105 15 20 35 

 

* Ghi chú: 

 - Môn chuyên của lớp chuyên tiếng Trung: thi Tiếng Trung. 

 - Môn chuyên của lớp chuyên tiếng Nhật: thi Tiếng Nhật. 

 - Môn chuyên của lớp chuyên Tin học: học sinh có thể chọn thi phần lập trình Pascal tương tự 

kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố hoạc chọn thi môn Toán chuyên. Chỉ tiêu tuyển vào lớp 

chuyên Tin học gồm 70% dành cho học sinh chọn thi phần lập trình Pascal và 30% dành cho học sinh 

chọn thi Toán chuyên. 

 2/ Lớp không chuyên: 

 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong tuyển 180 học sinh không chuyên, trong đó có 1 lớp 

học theo chương trình song ngữ Tiếng Pháp dành cho học sinh đã hoàn thành chương trình song ngữ 

Tiếng Pháp THCS tại TP. HCM. 

3/ Lớp tích hợp:  

Chọn học sinh đã tốt nghiệp THCS và hoàn thành chương trình Cambridge thuộc các trường 

THCS công lập tại TP. HCM (Trường sẽ tuyển chọn sau). 

II. ĐỐI TƢỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN: 

 Các học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và học sinh ở các tỉnh 

khác điều được tham dự tuyển vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong và có thêm 

các điều kiện sau: 
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 1/ Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi (sinh năm 2002). 

 - Đối với học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao 

hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học 

trước. 

 - Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định. 

 2/ Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên. 

 3/ Tốt nghiệp trung học cơ sở loại giỏi. 

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN: 

 1/ Đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dùng chung mẫu 

Phiếu đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông bình thường. Ngoài việc đăng ký 3 nguyện 

vọng ưu tiên vào lớp 10 trung học phổ thông, học sinh đăng ký 4 nguyện vọng ưu tiên vào các trường 

chuyên (Phụ huynh học sinh sẽ được ban tuyển sinh tại trường trung học cơ sở tư vấn kỹ khi làm hồ 

sơ). 

 2/ Đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở các tỉnh khác, hồ sơ gồm có: 

 - Phiếu đăng ký dự thi vào lớp 10 trường trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong (có mẫu 

đính kèm phụ huynh có thể tải về điền thông tin vào, lưu ý không được dùng mẫu khác với mẫu đăng 

trên webside của trường). 

 - Bản sao học bạ cấp trung học cơ sở - mang theo bản chính để đối chiếu (Nếu thí sinh chưa có 

học bạ THCS hoàn chỉnh thì phụ huynh làm cam kết nộp bổ sung cho nhà trường vào ngày nhận 

phiếu báo danh). 

 - Bản sao khai sinh hợp lệ. 

Lưu ý hồ sơ này không trả lại. 

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ: 

 1/ Đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh nộp hồ sơ tại trường 

nơi học lớp 9 cùng thời gian nộp hồ sơ thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông. 

 2/ Đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại các tỉnh khác nộp hồ sơ tại trường THPT 

Chuyên Lê Hồng Phong từ ngày 03 tháng 5 năm 2017 đến 16g00 ngày 06 tháng 5 năm 2017 (Sáng từ 

7g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 16g30). 

 3/ Ngày 22 tháng 5 năm 2017 phát phiếu báo danh tại nơi học sinh nộp hồ sơ dự tuyển (dự kiến). 

V. LỊCH THI: 

 Thí sinh dự thi 4 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn chuyên trong 2 ngày 02 và 03 

tháng 6 năm 2017 theo lịch sau: 

Ngày thi Buổi Bài thi 
Thời gian 

làm bài 

Giờ mở túi  

đề thi 

Giờ phát đề 

thi cho thí 

sinh 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

02.6.2017 
Sáng Ngữ văn 120 phút 7 giờ 40 7 giờ 55 8 giờ 00 

Chiều Ngoại ngữ 60 phút 13 giờ 40 13 giờ 55 14 giờ 00 

03.6.2017 
Sáng Toán 120 phút 7 giờ 40 7 giờ 55 8 giờ 00 

Chiều Môn chuyên 150 phút 13 giờ 40 13 giờ 55 14 giờ 00 
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VI. ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN: 

 1/ Điểm xét tuyển: 

 - Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên là tổng điểm: Điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm 

Toán + (điểm môn chuyên x 2) + điểm khuyến khích (nếu có). 

 - Điểm khuyến khích: học sinh đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn học 

lớp 9 cấp thành phố được cộng điểm khi tuyển vào lớp chuyên nếu môn đạt giải là môn chuyên mà học 

sinh đăng ký dự thi. 

 - Mức điểm cộng như sau: Giải nhất 2 điểm, Giải nhì 1,5 điểm, Giải ba 1 điểm. 

 2/ Nguyên tắc xét tuyển: 

 Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi 

phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2. 

VII. THỦ TỤC NHẬP HỌC: 

 1/ Kết quả: điểm số và điểm chuẩn sẽ được công bố tại các trường nêu trên dự kiến vào ngày 

13 tháng 6 năm 2017.  

 2/ Hồ sơ nhập học: 

 Học sinh trúng tuyển phải nộp đủ hồ sơ nhập học gồm: 

 - Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính). 

 - Bản sao khai sinh hợp lệ. 

 - Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (tạm thời). 

 3/ Thời gian nộp hồ sơ nhập học: 

 - Từ ngày 15 tháng 6 năm 2017 đến 16 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2017. 

 - Đến 16 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2017 thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa 

tên trong danh sách trúng tuyển. 

 4/ Lƣu ý:  

 - Nếu sau khi nộp hồ sơ nhập học; trường phát hiện có sai sót so với các quy định trên hoặc 

không đủ điều kiện dự thi thì thí sinh sẽ bị loại khỏi danh sách học sinh của trường.  

 - Đối với học sinh TP. HCM những thí sinh đã nộp hồ sơ nhập học vào trường Lê Hồng Phong 

thì không còn trong danh sách xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông bình thường (vì mỗi thí sinh 

chí có tên trúng tuyển vào duy nhất một trường, đối với học sinh Thành phố Hồ Chí Minh). 

VIII. PHÚC KHẢO: 

 Học sinh nộp đơn xin phúc khảo điểm bài thi tại nơi nộp đơn dự thi trong vòng 3 ngày sau khi 

công bố kêt quả điểm bài thi và điểm chuẩn. 

    

  

 

 

 

 

  

 


