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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG 

TRƢỜNG THPT MAI THANH THẾ 

 

Số:  29 /TB-THPTMTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ngã Năm, ngày 10  tháng 4  năm 2019
 

  

THÔNG BÁO 

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020  

tại trƣờng THPT Mai Thanh Thế 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Căn cứ  Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2019 của  Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng về việc  phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các trường phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 2019-2020. 

Trường THPT Mai Thanh Thế thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-

2020 trên địa bàn thị xã Ngã năm như sau: 

I. Đối tƣợng, phƣơng thức và hồ sơ tuyển sinh 

1. Đối tƣợng 

- Tất cả học sinh có hộ khẩu thường trú và đang học tập tại các trường THCS 

thuộc địa bàn thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng có độ tuổi theo quy định tại Quy chế 

tuyển sinh hiện hành; 

- Đã tốt nghiệp THCS theo chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình 

giáo dục thường xuyên. 

2. Phƣơng thức tuyển sinh, số lƣợng tuyển vào THPT Mai Thanh Thế 

Theo hình thức thi tuyển kết hợp xét tuyển . 

Số lượng tuyển vào : 450 học sinh. Trong đó có 3 lớp chọn học nâng cao các 

môn khoa học tự nhiên, còn lại là các lớp cơ bản. Hình thức xét tuyển vào 3 lớp chọn 

này dựa vào nguyện vọng đăng ký của học sinh và tổng điểm thi tuyển 3 môn lấy từ 

trên xuống. 

3. Hồ sơ tuyển sinh 

 - Đơn xin dự tuyển theo mẫu (nhận tại văn phòng trường THPT Mai Thanh 

Thế) 

- Học bạ ( bản chính hoặc bản sao có công chứng) cấp THCS; 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

- Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS; 

- Giấy xác nhận các chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền 

cấp (nếu có); 

- Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt 

nghiệp THCS từ những năm trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo 

không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật. 

II. Chế độ tuyển thẳng 
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 Tuyển thẳng vào các trường trung học phổ thông đối với các đối tượng sau đây:  

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; 

- Học sinh khuyết tật. 

- Học sinh là người dân tộc rất ít người; 

III.  Thời gian, nội dung thi tuyển, các điều kiện xét trúng tuyển  

1. Thời gian, địa điểm, nội dung thi 

a) Ngày thi tuyển: 15/6/2019 và 16/6/2019 

b) Địa điểm thi: Học sinh đăng ký tuyển sinh và dự thi tại trường THPT Mai 

Thanh Thế. 

c) Môn thi, hình thức và nội dung thi: Học sinh thi ba môn Ngữ văn (hệ số 2), 

Toán (hệ số 2) và tiếng Anh (hệ số 1). Các môn đều thi theo hình thức tự luận, riêng 

môn Tiếng Anh kết hợp cả hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan. Nội dung thi 

nằm trong chương trình THCS hiện hành, chủ yếu là lớp 9. 

d) Thời gian làm bài thi 

- Môn Ngữ văn và môn Toán là 120 phút; 

- Môn tiếng Anh là 60 phút. 

đ) Lịch thi 

Ngày Buổi Môn thi 
Thời gian 

làm bài 

Giờ 

phát đề thi 

cho thí sinh 

Bắt 

đầu 

tính 

giờ làm 

bài 

15/6/2019 

Sáng Ngữ văn 
120 phút 

07 giờ 55 
08 giờ 

00 

Chiều 
Tiếng 

Anh 

60 phút 
13 giờ 55 

14 giờ 

00 

16/6/2019 Sáng Toán 
120 phút 

07 giờ 55 
08 giờ 

00 

2. Điểm học tập và rèn luyện các lớp cấp THCS 

Điểm học tập và rèn luyện mỗi năm học của học sinh trung học cơ sở được tính 

như sau: 

- Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 5,0 điểm; 

- Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 4,5 điểm; 

- Hạnh kiểm khá, học lực khá: 4,0 điểm; 

- Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 3,5 điểm; 

- Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 

3,0 điểm; 

- Các trường hợp còn lại: 2,5 điểm. 
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Lưu ý: Nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. 

3. Điểm ƣu tiên, điểm khuyến khích 

a) Điểm ưu tiên: Dựa vào đối tượng ưu tiên quy định tại quy chế tuyển sinh 

hiện hành của Bộ GDĐT để xác định điểm ưu tiên như sau: 

- Nhóm đối tượng 1: cộng 2,0 điểm; 

- Nhóm đối tượng 2: cộng 1,5 điểm; 

- Nhóm đối tượng 3: cộng 1,0 điểm. 

4. Điểm xét tuyển (ĐXT); 

a)Tổng số điểm của ba bài thi, có tính hệ số 

b) Tổng số điểm học tập và rèn luyện của 4 năm học ở cấp THCS 

c) Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên. 

5. Nguyên tắc xét trúng tuyển 

a) Thí sinh trúng tuyển phải không có bài thi nào bị điểm dưới 1.5 đ 

b) Dựa vào điểm xét tuyển để xét trúng tuyển cho thí sinh theo nguyên tắc điểm 

từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu nhiều học sinh có điểm bằng nhau thì 

lấy tổng điểm ba bài thi (sau khi tính hệ số) để xét từ cao đến thấp; nếu vẫn có trường 

hợp bằng điểm sẽ lấy tổng điểm học tập và rèn luyện của 4 năm học ở cấp THCS để 

xét từ cao đến thấp. 

IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THU NHẬN HỒ SƠ, ÔN THI: 

Trường THPT Mai Thanh Thế tổ chức phát hành và thu nhận hồ sơ tuyển sinh 

từ ngày 02/5/2019 đến ngày 31/5/2019, ngày  06/6/2019 báo cáo về sở GDĐT. 

 Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ: Văn phòng trường THPT Mai Thanh 

thế. 

 Thời gian ôn thi tuyển sinh từ ngày 27/5/2019 đến ngày 14/6/2019 tại trường 

THPT Mai Thanh Thế. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT thị xã Ngã Năm; 

- Các trường THCS trong thị xã; 

- Đài truyền thanh thị xã; 

- Website của  trường; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƢỞNG 
 
 

 

 

 

ThS. Phạm Ngọc Thái 

 

 


