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UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 622/SGDĐT-KTKĐ
V/v Thông báo phương án thi tốt
nghiệp và tuyển sinh năm 2012

Huế, ngày 12 tháng 4 năm 2012

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THCS, THPT trực thuộc;
- Các trung tâm GDTX .

Căn cứ Thông tư 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06/3/2012 về việc Ban hành 
Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Quyết định số 11/2006/QĐ-
BGDĐT ngày 05/4/2006  về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp 
THCS; Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 về việc ban hành 
Quy chế tuyển sinh THCS và THPT; Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 
15/02/2012 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT 
chuyên; Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 về việc ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông DTNT của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo và ý kiến phê duyệt phương án tổ chức thi tốt nghiệp và 
tuyển sinh năm 2012 tại Công văn số 1292/UBND-GD ngày 04/4/2012 của 
UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị những thông tin 
liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT, xét công nhận tốt nghiệp 
THCS và tuyển sinh trung học năm 2012 như sau:

I. THI TỐT NGHIỆP THPT, BT THPT
1.  Ngày thi và số lượng thí sinh

Thi tốt nghiệp Ngày thi Số thí sinh ước tính
THPT Ngày 2/6, 3/6 và 4/6 năm 2012 14.000 (chưa tính TS tự do)
Bổ túc THPT Ngày 2/6, 3/6 và 4/6 năm 2012 750 (chưa tính TS tự do)

2. Tổ chức coi thi và chấm thi tốt nghiệp THPT và Bổ túc THPT
Kỳ thi tốt nghiệp THPT và BT THPT được tổ chức tập trung tại thành phố

Huế như các năm học trước.
Hội đồng coi thi: Thành lập khoảng 30 Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT 

và 2 Hội đồng coi thi tốt nghiệp Bổ túc THPT tại thành phố Huế.
Việc bố trí lãnh đạo Hội đồng và điều chuyển giám thị thực hiện theo quy 

định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hội đồng chấm thi: Thành lập một (01) hội đồng chấm thi tập trung tại 

thành phố Huế.

II. XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS
Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS theo Quy chế xét công nhận tốt

nghiệp THCS ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày
05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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III. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2012-2013
Căn cứ Quy chế tuyển sinh vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ 

thông hiện hành, hình thức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2012-2013 như sau:
1. Tuyển sinh vào lớp 6 THCS Nguyễn Tri Phương
Để đáp ứng yêu cầu tuyển chọn, nâng cao chất lượng đào tạo của trường

THCS Nguyễn Tri Phương, tạo nguồn cho công tác đào tạo học sinh giỏi của 
tỉnh;  trên cơ sở hình thức kiểm tra kiến thức đầu vào áp dụng trong 5 năm gần 
đây được xã hội đồng tình chấp thuận và ý kiến nhất trí của UBND tỉnh, Sở
Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai hình thức kiểm tra kiến thức đầu vào để 
tuyển sinh vào trường THCS Nguyễn Tri Phương.

- Hình thức kiểm tra: Kiểm tra viết 2 môn Tiếng Việt và Toán (kết hợp 
hình thức tự luận với trắc nghiệm theo tỷ lệ 6/4).

- Điểm xét tuyển: Tổng điểm 2 môn kiểm tra là căn cứ để xác định điểm
chuẩn trúng tuyển.

- Ngày kiểm tra dự kiến: Ngày 18/6/2012.
- Đối tượng và điều kiện tham gia dự tuyển: Học sinh của các trường Tiểu 

học trong tỉnh có nhu cầu đăng ký dự tuyển vào trường THCS Nguyễn Tri 
Phương đều phải thoả mãn điều kiện về học lực, hạnh kiểm do Sở Giáo dục và
Đào tạo quy định.

2. Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS DT Nội trú
Thực hiện theo Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh vào 

trường Phổ thông DTNT, căn cứ chỉ tiêu được giao Hiệu trưởng trường THCS 
DTNT phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện xác 
định chỉ tiêu tuyển sinh của từng xã. Trường THCS DTNT huyện trực tiếp làm 
việc với các trường Tiểu học để tuyển sinh theo đúng chỉ tiêu được giao và quy 
định tại Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Quyết định số 
12/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS khác
Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, đúng độ tuổi quy định được 

đăng ký dự tuyển vào các trường THCS theo chỉ đạo của UBND huyện, thị xã, 
thành phố và hướng dẫn của các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Các trường trung học cơ sở trên toàn tỉnh (ngoại trừ trường THCS 
Nguyễn Tri Phương, Huế) tuyển sinh theo hình thức xét tuyển.

Các phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn toàn 
bộ công tác tuyển sinh vào lớp 6 tại các trường THCS trên địa bàn theo quy chế 
hiện hành.

IV. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2012-2013

1. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Quốc Học và THPT công lập 
ở thành phố Huế

a. Tuyển sinh vào trường THPT chuyên Quốc Học
Kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên Quốc Học được thực hiện 

theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên ban hành kèm theo 
Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
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và Đào tạo. Học sinh có nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT chuyên Quốc 
Học đăng ký dự tuyển vào 1 môn chuyên.

Đối tượng và điều kiện tham gia dự tuyển:
Học sinh trong tỉnh và ngoài tỉnh nếu hội đủ các điều kiện dưới đây đều 

được đăng ký dự tuyển vào trường THPT chuyên Quốc Học:
- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá 

trở lên.
- Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.
Học sinh được xét trúng tuyển vào trường THPT chuyên Quốc Học phải 

qua 2 vòng tuyển sinh:
Vòng 1: Sơ tuyển.
Nguyên tắc vòng sơ tuyển được thực hiện theo cơ cấu điểm như sau:
- Kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của 

địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước và quốc tế (tối đa 40 điểm).
- Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp THCS (tối đa 40 điểm).
- Kết quả tốt nghiệp THCS (tối đa 20 điểm).
Học sinh đạt tổng mức điểm sơ tuyển của các tiêu chí do Sở Giáo dục và 

Đào tạo quy định mới được tham dự thi tuyển vòng 2.
(Mức điểm và thang điểm sơ tuyển được quy định ở phần phụ lục kèm 

theo Công văn này).
Vòng 2: Thi tuyển.
Những học sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 phải dự thi đủ các môn theo 

quy định: Ngữ Văn (120ph), Toán (120ph), Ngoại ngữ (60ph) và môn chuyên 
(môn Hoá học và môn Ngoại ngữ là 120ph, các môn khác là 150ph). Học sinh 
thi vào chuyên Tin sẽ thi môn Toán thay thế như các năm học trước.

Lưu ý: Tất cả học sinh đăng ký dự tuyển vào trường chuyên Quốc Học bắt 
buộc phải thi đủ các môn thi của kỳ thi vào trường chuyên và điểm số của bài thi 
phải thoả mãn điều kiện xét tuyển của Quy chế trường THPT chuyên.

b. Tuyển sinh vào trường THPT công lập ở thành phố Huế
Hình thức thi tuyển được áp dụng cho thí sinh đăng ký dự tuyển vào 

trường THPT ở thành phố Huế. Thí sinh phải dự thi đủ 3 môn: Ngữ văn, Toán 
(120 ph) và môn thi thứ 3 là 60 ph, môn thi thứ ba sẽ được Sở công bố vào ngày 
10/5/2012.

c. Cách thức tổ chức thi tuyển và sử dụng kết quả thi tuyển
Thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường THPT chuyên Quốc Học và THPT 

công lập ở TP Huế sẽ thi cùng một thời điểm và cùng một đề thi: Thời gian làm 
bài môn Ngữ Văn và Toán (120 ph), môn thi thứ 3 (60 ph). Ngoài ra, thí sinh dự
tuyển trường THPT chuyên Quốc Học còn phải thi thêm môn Ngoại ngữ (thời 
gian làm bài theo quy định của Quy chế) và môn chuyên (thời gian làm bài môn 
chuyên Hoá học và Ngoại ngữ là 120ph, các môn chuyên khác là 150 ph).

Với quy định như vậy, có 2 khả năng xảy ra:
Trường hợp 1: Nếu môn thi thứ 3 là môn Ngoại ngữ
i. Học sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên Quốc Học:
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Học sinh phải dự thi đủ 4 môn: Ngữ văn (120 ph), Toán (120 ph), Ngoại 
Ngữ (60 ph), môn Chuyên (Hoá học và Ngoại ngữ là 120ph, các môn chuyên 
khác là 150 ph).

Lưu ý: Trong trường hợp này điểm thi môn Ngoại ngữ của môn thi thứ ba 
được xem là bài thi Ngoại ngữ bắt buộc vào trường chuyên.

ii. Học sinh chỉ dự tuyển vào các trường THPT công lập ở Huế:
Học sinh chỉ dự thi 3 môn: Ngữ văn (120 ph), Toán (120 ph), Ngoại ngữ 

(60 ph) để được tuyển vào trường THPT công lập ở Huế.
Trường hợp 2: Nếu môn thi thứ 3 không phải là môn Ngoại ngữ
Trong trường hợp này cần lưu ý:
i. Học sinh dự tuyển vào trường THPT chuyên Quốc Học:
Học sinh phải dự thi đủ 5 môn: Ngữ văn (120 ph), Toán (120 ph), Môn thi 

thứ 3 (60 ph), Ngoại ngữ (60 ph), môn Chuyên.
Nếu học sinh không được tuyển vào trường THPT chuyên Quốc học thì 

sử dụng kết quả của 3 môn thi Ngữ văn (120 ph), Toán (120 ph), Môn thi thứ 3 
(60 ph) để được tuyển vào trường THPT công lập ở Huế.

ii. Học sinh chỉ dự tuyển vào các trường THPT công lập ở Huế:
Học sinh chỉ dự thi 3 môn Ngữ văn (120 ph), Toán (120 ph), Môn thi thứ 

3 (60 ph) để được tuyển vào trường THPT công lập ở Huế.
d. Ngày thi dự kiến: Từ 24 đến 26/6/2012.
e. Hồ sơ dự tuyển
Thí sinh thuộc địa bàn tuyển sinh có thể đăng ký:
- Dự tuyển vào trường THPT chuyên Quốc Học nếu thỏa mãn điều kiện 

dự tuyển vào Quốc Học.
- Ba (03) nguyện vọng dự tuyển vào các trường THPT công lập ở thành 

phố Huế (không tính nguyện vọng dự tuyển vào trường THPT chuyên Quốc 
Học).

Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển vào trường đăng ký nguyện vọng 1 (NV1) kể
cả học sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện thi vào trường Quốc Học. Trong 
mẫu phiếu đăng ký dự tuyển vào các trường THPT công lập thành phố Huế có
phần đăng ký thi vào Quốc Học. Trường THPT chuyên Quốc Học và các trường 
THPT công lập ở thành phố Huế có nhiệm vụ phối hợp, kiểm tra điều kiện và
thu nhận hồ sơ; trường Quốc Học chỉ thu hồ sơ của các học sinh đăng ký thi vào
trường Quốc Học ở các huyện, thị xã hoặc ngoại tỉnh nếu đủ điều kiện.

f. Xét duyệt kết quả thi tuyển
Tổng điểm thi các môn thi đã nhân theo hệ số là căn cứ để xét trúng tuyển.

Học sinh không được tuyển vào trường THPT chuyên Quốc học thì sử dụng kết 
quả của 3 môn thi Ngữ văn (120 ph), Toán (120 ph), Ngoại ngữ (60 ph) để được 
tuyển vào trường THPT công lập ở Huế theo các nguyện vọng đăng ký.

Căn cứ vào kết quả điểm thi, Sở sẽ tổ chức xét duyệt trước cho các thí 
sinh thi vào THPT chuyên Quốc Học. Những thí sinh không trúng tuyển vào 
trường chuyên Quốc Học được sử dụng các nguyện vọng đã đăng ký dự tuyển 
vào các trường THPT công lập ở thành phố Huế và các huyện, thị xã để dự 
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tuyển theo 3 nguyện vọng tuyển sinh nếu đã đăng ký dự tuyển vào các trường 
THPT công lập ở thành phố Huế  hoặc 2 nguyện vọng tuyển sinh nếu đã đăng ký 
dự tuyển vào các trường THPT ở huyện, thị xã.

Học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh nhưng chưa được tuyển vào các trường 
công lập sẽ được tuyển vào trường ngoài công lập hoặc Trung tâm GDTX trên 
địa bàn tỉnh theo phương thức xét tuyển.

Những thí sinh ở các huyện (thị xã hoặc ngoại tỉnh) nếu không trúng 
tuyển vào trường THPT chuyên Quốc Học thì trở về huyện (thị xã hoặc tỉnh cũ) 
để tham dự tuyển sinh.

2. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn huyện 
và thị xã, THPT ngoài công lập

Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn huyện và 
thị xã, THPT ngoài công lập áp dụng hình thức xét tuyển. Hồ sơ xét tuyển, tiêu 
chí xét tuyển và các quy định khác liên quan đến xét tuyển căn cứ vào Quy chế 
Tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo quyết 
định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.

3. Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT DTNT tỉnh
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông DTNT; căn 

cứ chỉ tiêu tuyển sinh do Sở công bố, trường THPT DTNT tỉnh phối hợp với
Phòng Giáo dục và các trường THCS DTNT tổ chức tuyển sinh theo Quy chế và 
hướng dẫn của Sở.

Sở yêu cầu các đơn vị phổ biến nội dung công văn này đến tận cán bộ, 
giáo viên, học sinh và thông báo công khai, rộng rãi đến phụ huynh học sinh 
những vấn đề liên quan đến phương án thi tốt nghiệpTHPT, Bổ túc THPT; xét
công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2011-2012; tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 
năm học 2012-2013 để quán triệt thực hiện. Những vấn đề còn chưa rõ hoặc 
những ý kiến đóng góp cần thiết liên quan đến việc tổ chức thi và tuyển sinh, đề 
nghị các đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Khảo thí và 
Kiểm định chất lượng).

KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND các huyện, thị, thành phố (để biết);
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban thuộc Sở;
- Website Sở;
- Như trên;
- Lưu: VT, KT.
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Phụ lục

Cơ cấu điểm sơ tuyển

1
Đạt giải các bộ môn văn hóa 
lớp 9; giải quốc gia, khu vực, 
cấp tỉnh (ở lớp cuối cấp) 40

2 Xếp loại học lực 4 năm THCS 40
3 Xếp loại trong xét TN THCS 20

1
Đạt giải các bộ môn văn hóa 
lớp 9; quốc gia, khu vực, cấp 
tỉnh (ở lớp cuối cấp)
Giải quốc gia, khu vực do Bộ tổ 
chức (MTCT, ViOlympic, IOE, 
UPU, Tin học trẻ, Intel ISEF); 
nhất cấp tỉnh (các môn văn hóa 
lớp 9) 40
Nhì cấp tỉnh 30
Ba cấp tỉnh 20
Khuyến khích cấp tỉnh 10

Giải cấp tỉnh liên quan đến 
lĩnh vực chuyên
Nhất 20
Nhì 15
Ba 10
Giải khuyến khích 5
Các giải liên quan đến lĩnh vực chuyên được cộng cho các môn như 
sau:
MTCT, ViOlymPic Toán
IOE Anh
Tin học trẻ không chuyên Tin
Viết thư QT UPU Văn
Intel ISEF Môn chuyên liên quan lĩnh vực dự 

thi

- Những học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa 
lớp 9 cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức  chỉ được tính điểm khi 
đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên tương ứng.

- Các giải cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực chuyên được tính điểm khi đăng ký 
dự tuyển vào lớp chuyên tương ứng.

- Trường hợp một học sinh đạt nhiều giải ở mục này thì chỉ lấy điểm của một 
giải cao nhất.

2 Xếp loại học lực 4 năm THCS
4 năm giỏi 40
3 năm giỏi (có năm lớp 9) 35
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3 năm giỏi (không có năm lớp 
9) 30
2 năm giỏi (có năm lớp 9) 25
2 năm giỏi (không có năm lớp 
9) 20
1 năm giỏi (có năm lớp 9) 15
1 năm giỏi (không có năm lớp 
9) 10

3 Xếp loại TN THCS
Loại giỏi 20
Loại Khá 10

Những học sinh đạt mức điểm sơ tuyển vòng 1 theo quy định sau đây sẽ được 
tham dự thi tuyển vòng 2:

- Đạt từ 40 điểm trở lên đối với thí sinh dự thi vào lớp chuyên: Toán, Vật lý, 
Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh và Tin học.

- Đạt từ 35 điểm trở lên đối với thí sinh dự thi vào lớp chuyên Ngữ văn, Lịch 
sử, Địa lý và Tiếng Pháp.


