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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG 

TRƯỜNG THPT MAI THANH THẾ 

 

Số:  ……/TB-THPTMTT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ngã Năm, ngày 22  tháng 7 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển chọn học sinh học lớp 10 tiếng Anh thí điểm theo Đề án Ngoại 

ngữ quốc gia năm học 2019-2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1383/KH-SGDĐT, ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Giám 

Đốc Sở GDĐT về việc tuyển chọn học sinh học tiếng Anh lớp 6 và lớp 10 thí điểm 

theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia năm học 2019-2020; 

Trường THPT Mai Thanh Thế thông báo về việc tuyển chọn học sinh học tiếng 

Anh lớp 10 thí điểm năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau: 

1. Đối tượng 

 Tất cả học sinh lớp 10 có nguyện vọng tham gia tuyển vào lớp thí điểm làm 

đơn xin dự tuyển theo mẫu (do trường phát hành). 

2. Điều kiện dự tuyển 

Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của trường: xếp loại cả năm học lớp 9 về hạnh 

kiểm: Tốt, học lực: Khá trở lên; học đầy đủ tiếng Anh cấp THCS (do trường xác nhận) 

 Thí sinh nộp đơn tại trường, có xác nhận của trường THCS về việc học đầy đủ 

chương trình tiếng Anh cấp THCS. 

3. Thời gian nộp hồ sơ 

 Từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019 

 Hồ sơ gồm: 

 - Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của trường) 

4. Cách thức tổ chức tuyển chọn 

- Sở GD&ĐT cung cấp đề khảo sát năng lực tiếng Anh. 

 - Trường thành lập ban tuyển chọn, khảo sát học sinh vào lớp thí điểm. Về nội 

dung và hình thức khảo sát cụ thể như sau: 

 + Nội dung: trong chương trình tiếng Anh cấp THCS của Bộ GDĐT hoặc tương 

đương (như thi chứng chỉ KET). 

 + Hình thức: kết hợp tự luận và trắc nghiệm. Đề khảo sát có 04 phần: nghe, đọc 

hiểu, viết và sử dụng ngôn ngữ. Học sinh làm bài ngay trên đề khảo sát, thời gian làm 

bài 90 phút. 

 Bài thi nói: mỗi học sinh bốc thăm và nói về 01 chủ đề trong thời gian 10 phút 

(gồm 5 phút chuẩn bị và 5 phút trình bày). 
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 5. Thời gian khảo sát  

 Ngày 16/8/2019 (thứ Sáu). Thí sinh có mặt tại trường lúc 7 giờ 00 tại trường 

THPT Mai Thanh Thế. 

 6. Điều kiện trúng tuyển 

 Học sinh trúng tuyển phải đạt từ 50% số điểm bài khảo sát trở lên. Đối với lớp 10 

thí điểm, học sinh phải đạt trình độ A2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc theo quy 

định của Bộ GD&ĐT. 

 Nếu không trúng tuyển vào lớp thí điểm trường sẽ tổ chức cho học sinh học theo 

chương trình hiện hành nhưng có tăng cường dạy bổ trợ tiếng Anh (2-4 tiết/tuần) nhằm 

giúp học sinh có điều kiện nâng cao trình độ tiếng Anh. 

 

Nơi nhận:                              

- Học sinh lớp 10 đã trúng tuyển; 

- Đăng website trường;                                                                    

- Lưu: VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã kí) 

 

ThS. Phạm Ngọc Thái 

 

                                                                                        


