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THÔNG BÁO
V/v Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
của Trường THPT Lê Lợi
Căn cứ Hướng dẫn 604/SGDĐT-KTKĐ ngày 24/4/2018 của Giám đốc Sở
GD&ĐT Quảng Trị về hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Trường
THPT Lê Lợi thông báo các nội dung liên quan đến việc tuyển sinh vào lớp 10
năm học 2018-2019 của nhà trường như sau:
1. Số lượng tuyển sinh: 440 học sinh (11 lớp).
2. Địa bàn tuyển sinh: Không giới hạn địa bàn tuyển sinh.
3. Đối tượng: Là người học đã tốt nghiệp THCS chương trình GDPT hoặc
chương trình GDTX có độ tuổi theo quy định của Điều lệ trường THCS, THPT
và trường phổ thông có nhiều cấp học.
4. Hồ sơ dự tuyển gồm:
4.1. Đơn xin dự tuyển (có tại văn phòng nhà trường)
4.2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ
4.3. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung
học cơ sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
4.4. Bản chính học bạ THCS.
4.5. Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến
khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.
4.6. Đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có
xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực
tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển về việc người dự tuyển không trong thời gian
thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.
5. Thời gian nộp hồ sơ: Từ 7h30’ ngày 25/5/2018 đến 16h00’ ngày 27/5/2018.
6. Phương thức: Kết hợp thi tuyển với xét tuyển.
6.1. Môn thi: Toán (120’-Tự luận); Ngữ văn (120’-Tự luận); Tiếng Anh
(60’-Trắc nghiệm + Tự luận; kiểm tra kỹ năng: nghe, đọc, viết).
6.2. Điểm rèn luyện, học tập cấp THCS, mỗi năm được tính như sau:
 Hạnh kiểm (HK) tốt, học lực (HL) giỏi: 5 điểm
 HK khá, HL giỏi hoặc HK tốt, HL khá: 4,5 điểm;
 HK khá, HL khá: 4 điểm
 HK trung bình, HL giỏi hoặc HK tốt, HL trung bình: 3,5 điểm;
 HK khá, HL trung bình hoặc HK trung bình, HL khá: 3,0 điểm;
 Trường hợp còn lại: 2,5 điểm.
 Lưu ý. Nếu lưu ban thì lấy kết quả của năm học lại của lớp đó.
1

6.3. Điểm cộng ưu tiên và khuyến khích: Theo mục 7 của Kế hoạch này.
6.4. Ñieåm xeùt tuyeån = Toång ñieåm thi + Toång ñieåm HT,RL + Ñieåm coäng
 Thí sinh có bài thi bị điểm 0 không được xét trúng tuyển.
 Lấy từ cao đến thấp điểm xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu.
 Nếu đến chỉ tiêu cuối cùng mà nhiều người có cùng điểm bằng nhau thì
lấy điểm trung bình năm học lớp 9 để xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường
hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng tổng điểm trung bình của môn Toán và
môn Ngữ văn của năm học lớp 9.
7. Điểm cộng ưu tiên và khuyến khích
7.1. Điểm ưu tiên
7.1.1. Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng: Con liệt sĩ, con thương
binh, bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên, con những người được hưởng
chế độ như thương binh, bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên.
7.1.2. Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng: Con Anh hùng lực
lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, con Bà mẹ Việt Nam anh hùng, con
thương, bệnh binh và con của người được hưởng chế độ như thương binh, bệnh
binh có tỷ lệ mất sức lao động dưới 81%.
7.1.3. Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng: Người có cha hoặc mẹ
là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học
tập ở các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; đặc biệt khó khăn.
7.2. Điểm khuyến khích: Dành cho người học được cấp chứng nhận nghề
phổ thông trong kỳ thi do Sở GD&ĐT tổ chức ở cấp THCS
7.2.1. Loại giỏi: Cộng 1,5 điểm;
7.2.2. Loại khá: Cộng 1,0 điểm;
7.2.3. Loại trung bình: Cộng 0,5 điểm.
7.3. Mức điểm được cộng thêm: Những học sinh có nhiều diện ưu tiên chỉ
được hưởng diện ưu tiên cao nhất. Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng
chính sách ưu tiên, khuyến tối đa không quá 3,5 điểm.
7.4. Tuyển thẳng
Thực hiện theo Khoản 1, Điều 7 QCTS và được bổ sung tại Điều 1 của
Thông tư 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ GD&ĐT.
Tuyển thẳng vào trường những học sinh đạt giải HSG văn hóa lớp 9 cấp
tỉnh (Giấy chứng nhận HSG được bảo lưu trong toàn cấp).
8. Một số thông tin của nhà trường
8.1. Đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất của nhà trường
- Trường THPT Lê Lợi được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia;
- Đội ngũ nhà trường gồm những thầy cô giáo có năng lực chuyên môn vững
vàng, tâm huyết với nghề, tận tụy với học sinh (65 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh).
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- Môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện, khuôn viên xanh-sạch-đẹp, có
nhà đa năng, sân vận động, phòng học bộ môn, có hệ thống màn hình lớn tại tất
cả các phòng học văn hóa, đảm bảo đầy đủ điều kiện và phương tiện dạy học
hiện đại, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh.
8.2. Chế độ đãi ngộ
- Nhà trường tuyển thẳng học sinh đạt giải HSG văn hóa cấp tỉnh lớp 9, đồng
thời vinh danh và trao học bổng trước toàn trường như sau:
+ Giải nhất: 2.000.000 đồng/HS;
+ Giải nhì: 1.000.000 đồng/HS;
+ Giải ba:
500.000 đồng/HS.
Tất cả những học sinh đạt giải HSG văn hóa cấp tỉnh và những học sinh có
thành tích cao trong học tập sẽ được ưu tiên xét nhiều học bổng có giá trị, đặc
biệt là 09 suất học bổng của Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting tại trợ với
số tiền 4.500.000đ/năm/HS và nhiều học bổng khuyến học khác.
8.3. Mọi thông tin chi tiết, liên hệ tại
Văn phòng nhà trường
Địa chỉ: 87 Lê Lợi, TP. Đông Hà, Quảng Trị.
Điện thoại: 0233.3854.800
Website: thpt-leloi-quangtri.edu.vn./.
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
- Ban Giám hiệu;
- Bảng tin;
- Website,
- Lưu VT.

Nguyễn Thị Hồng Khuyên
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