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THÔNG BÁO 

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Cao Bằng 

năm học 2022 - 2023 

 

    Kính gửi:  

 

 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

- Các trường PTDTNT huyện; 

- Các trường trung học phổ thông có nhiều cấp học; 

- Các trường trung học cơ sở. 

(Gọi chung là các đơn vị) 

 Thực hiện Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 15/2/2022 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc tuyển sinh 10 trường trung học phổ thông (THPT) trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng; Công văn số 633/SGDĐT- QLCLGDCNTT ngày 25 tháng 4 

năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về việc hướng dẫn tuyển sinh vào 

lớp 10 trường THPT năm học 2022 – 2023. Trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng 

thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 - 2023 như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH  

Học sinh được tham gia dự tuyển khi có đủ các điều kiện sau: 

 1. Thuộc địa bàn tuyển sinh: Người học có hộ khẩu thường trú (hoặc tạm 

trú từ 03 năm trở lên tính đến ngày tuyển sinh) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

 2. Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ loại 

khá trở lên; 

 3. Xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại khá trở lên; 

 4. Điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi của năm học lớp 9 từ 7,0 trở lên. 

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ QUY ĐỊNH VỀ CÁC NGUYỆN 

VỌNG MÔN CHUYÊN 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh 

 - Số lớp chuyên: 06 lớp, bao gồm: chuyên Toán, chuyên Ngữ văn, chuyên 

Vật lí, chuyên Hoá học, chuyên Sinh học và chuyên Ngoại ngữ (Tiếng Anh); 

 - Chỉ tiêu tuyển sinh mỗi lớp chuyên: 35 học sinh/lớp; 

 - Không tuyển sinh lớp 10 không chuyên. 

 2. Quy định về dự thi các nguyện vọng môn chuyên 

- Mỗi học sinh có thể đăng ký dự thi 01 môn chuyên (01 nguyện vọng) 

hoặc đăng ký dự thi 02 môn chuyên (02 nguyện vọng) nếu 02 môn chuyên đăng 

ký không trùng buổi thi theo lịch. 

+ Buổi thi 1: Toán, Ngữ văn, Sinh học; 

+ Buổi thi 2: Vật lí, Hóa học, Tiếng Anh. 
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 III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1. Hồ sơ dự thi gồm có: 

-  Đơn xin dự tuyển (theo mẫu); 

-  Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

-  Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời 

hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS; 

-  Học bạ THCS;  

-  Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có); 

- 02 ảnh 4cm x 6cm (chụp không quá 06 tháng, ghi rõ họ tên, ngày sinh ở 

mặt sau của ảnh); 

- Bản sao sổ hộ khẩu (sổ tạm trú) hợp lệ; 

- Hai phong bì có dán tem và ghi địa chỉ liên lạc đầy đủ, rõ ràng (họ và tên người 

nhận, số điện thoại, số nhà, tổ/thôn/xóm, xã/phường/huyện/thành phố, tỉnh). 

Ghi chú:  

- Bản sao hợp lệ là bản photocopy xuất trình kèm theo bản gốc để đối 

chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực; 

- Học sinh phải có thêm các loại giấy tờ về ưu tiên để dự tuyển vào lớp 10 

THPT nếu không trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên; 

- Đối với học sinh tạm trú phải có thêm giấy xác nhận của công an xã, 

phường, thị trấn xác nhận đã tạm trú từ 03 năm trở lên tính đến ngày tuyển sinh 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

- Trường hợp người học không còn Sổ hộ khẩu do thực hiện Luật cư trú 

ngày 13 tháng 11 năm 2020 thì phải có giấy xác nhận thông tin về cư trú của 

công an xã, phường, thị trấn. 

2. Phát hành và thu nhận hồ sơ 

* Phát hành hồ sơ: Từ ngày 16 đến ngày 25/5/2022 tại các trường THPT 

(các thí sinh đến trường THPT nơi gần nhất để mua hồ sơ). 

* Địa điểm nhận hồ sơ:  

- Đối với các học sinh dự tuyển vào trường THPT Chuyên, trường 

PTDTNT tỉnh và 01 trường THPT, nộp 03 bộ hồ sơ tại trường THPT đăng ký dự 

tuyển, gồm: 01 bản chính, 02 bản phô tô; 

-  Đối với các học sinh dự tuyển vào trường THPT Chuyên và 01 trường 

THPT (không đăng ký dự tuyển vào trường PTDTNT tỉnh), nộp 02 bộ hồ sơ tại 

trường THPT đăng ký dự tuyển, gồm: 01 bản chính, 01 bản phô tô; 

- Đối với các học sinh dự tuyển vào trường THPT Chuyên và trường 

PTDTNT tỉnh (không đăng ký dự tuyển vào trường THPT), nộp 02 bộ hồ sơ tại 

trường THPT Chuyên, gồm: 01 bản chính, 01 bản phô tô; 

- Đối với học sinh chỉ dự tuyển vào trường THPT Chuyên nộp 01 bộ hồ sơ 

tuyển sinh (bản chính) tại trường THPT Chuyên. 
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IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH, MÔN THI, THỜI GIAN THI, 

LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM THI 

1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển. 

2. Môn thi 

- Thi 04 môn gồm: 03 môn thi chung (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và 01 

môn chuyên (nếu học sinh đăng ký 01 nguyện vọng môn chuyên); 

- Thi 05 môn gồm: 03 môn thi chung (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và 02 

môn chuyên (nếu học sinh đăng ký 02 nguyện vọng môn chuyên). 

3. Hình thức thi: Thi tự luận; môn Tiếng Anh: tự luận và trắc nghiệm. 

4. Thời gian làm bài, lịch thi: 

TT Thời gian Buổi thi 

Thời 

gian làm 

bài 

Nội dung 

1 05/6/2022 

Sáng 

Môn Ngữ 

văn 

120 phút 

- 07h10: Học sinh tập trung vào phòng 

thi; 

- 09h30: Thu bài. 

Chiều 

Môn Tiếng 

Anh 

60 phút 

- 13h40: Học sinh tập trung vào phòng 

thi; 

- 15h00: Thu bài. 

2 06/6/2022 

Sáng 

Môn Toán 
120 phút 

- 07h10: Học sinh tập trung vào phòng 

thi; 

- 09h30: Thu bài. 

Chiều 

Môn 

chuyên: 

Toán, Ngữ 

văn, Sinh 

học 

150 phút 

- 13h40: Học sinh tập trung vào phòng 

thi; 

- 16h30: Thu bài. 

3 07/6/2022 

Sáng 

Môn 

chuyên: Vật 

lí, Hóa học, 

Tiếng Anh 

150 phút 

- 07h10: Học sinh tập trung vào phòng 

thi; 

- 10h00: Thu bài. 

5. Địa điểm thi 

Tại trường THPT Chuyên, tổ 4, phường Hoà Chung, thành phố Cao Bằng. 

6. Nội dung chương trình thi 

- Đối với các môn thi chung (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh): Trong  phạm vi 

chương trình THCS do Bộ GD&ĐT ban hành, chủ yếu lớp 9, trừ những nội dung 

điều chỉnh dạy học theo hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT.  

- Đối với các môn thi chuyên: Trong phạm vi chương trình THCS do Bộ 

GD&ĐT ban hành, nội dung thi toàn cấp THCS, trừ những nội dung điều chỉnh 

dạy học theo hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT.  
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- Công văn số Công văn số 47/SGDĐT-GDTrH ngày 11 tháng 01 năm 

2022 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn nội dung ôn tập các môn thi tuyển sinh 

lớp 10 THPT, THPT Chuyên năm học 2022 - 2023. 

 V. QUY ĐỊNH VỀ XÉT TUYỂN 

1. Quy định về xét trúng tuyển 

a) Hệ số điểm để xét trúng tuyển 

- Môn chuyên: Hệ số 2. 

- Môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh: Hệ số 1. 

b) Điểm xét trúng tuyển (ĐXT) được tính theo công thức sau: 

ĐXT = Điểm môn Toán + Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Tiếng Anh 

+ Điểm môn chuyên x 2 (không cộng điểm ưu tiên, khuyến khích). 

c) ĐXT được lấy đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy (“,”), do phần 

mềm máy tính tự động thực hiện. 

2. Nguyên tắc xét trúng tuyển 

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

theo quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh. Tất cả các bài thi 

lấy điểm để xét tuyển đều đạt từ 1,0 điểm trở lên (đối với môn chung) và đạt từ 

2,0 điểm trở lên (đối với môn chuyên) theo thang điểm 10. 

 Căn cứ điểm xét tuyển (ĐXT) của từng môn chuyên, lấy từ cao xuống thấp 

theo ĐXT để tuyển đủ chỉ tiêu môn chuyên đó. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối 

cùng có nhiều thí sinh có ĐXT bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự 

ưu tiên sau: 

- Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cả năm lớp 9 cao hơn; 

- Có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi cả năm học lớp 9 cao hơn;  

- Có điểm trung bình các môn học cả năm học lớp 9 cao hơn; 

Nếu trúng tuyển ở nguyện vọng 1 sẽ không được tham gia xét tuyển ở 

nguyện vọng 2.  

Trên đây là Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 của Trường 

THPT Chuyên Cao Bằng. Kính đề nghị các đơn vị thông báo đến phụ huynh và 

học sinh của đơn vị biết, đồng thời xây dựng kế hoạch ôn thi vào lớp 10 THPT 

Chuyên. Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi, các đơn vị và các thí sinh liên hệ với 

Trường THPT Chuyên theo địa chỉ  tổ 4, phường Hoà Chung, thành phố Cao Bằng, 

điện thoại 0374.702.569 (gặp cô giáo Hoàng Thị Dung) hoặc theo dõi trên Website 

của trường địa chỉ: https://thptchuyencaobang.edu.vn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở GD&ĐT Cao Bằng (b/c); 

- Website Nhà trường; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Hà Tiến Sỹ 
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