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THÔNG BÁO  

Về việc Thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo 

Năm học 2022-2023 
 

 

 Căn cứ Công văn số 707/SGDĐT-TCCB&QLCLGD, ngày 29/3/2022 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học 

cơ sở năm 2022 và tuyển sinh cấp trung học năm học 2022-2023; 

Nay Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo (gọi tắt là Trường chuyên) 

thông báo về việc Thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh 

STT Lớp 
Số 

lớp 

Số học 

sinh/lớp 

Tổng số học 

sinh theo lớp 

1 Chuyên Toán 1 35 35 

2 Chuyên Tin học 1 35 35 

3 Chuyên Vật lý 1 35 35 

4 Chuyên Hoá học 1 35 35 

5 Chuyên Sinh học 1 35 35 

6 Chuyên Ngữ văn 1 35 35 

7 Chuyên Lịch sử, Địa lý   50 

8 Chuyên Tiếng Anh 2 35 70 

9 Không chuyên 3 30 90 

 Tổng   420 

Riêng các lớp chuyên Lịch sử và Địa lý tùy theo số lượng thí sinh đăng ký dự 

tuyển, Sở sẽ xem xét quyết định số lớp chuyên là 01môn/lớp hoặc 02 môn/lớp. 

2. Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển. 

3. Đối tượng và điều kiện dự tuyển 

Tất cả học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận, có nguyện vọng 

học tại Trường chuyên, khi có đủ các điều kiện sau: 

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp bậc THCS từ Khá trở 

lên;  

- Xếp loại tốt nghiệp THCS từ Khá trở lên; 

- Nếu đăng ký môn chuyên là Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ thì các 

môn học này phải đạt điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 7,0 trở lên; đối với các 
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môn chuyên khác thì phải đạt điểm trung bình các môn học này cả năm lớp 9 từ 

8,0 trở lên. 

4. Hồ sơ dự thi và thời gian, địa điểm nộp 

- Thí sinh nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh tại trường THCS nơi thí sinh 

đang theo học. 

- Các trường THCS nộp hồ sơ của tất cả thí sinh trường mình có đăng ký  

dự thi vào Trường chuyên theo thời gian từ ngày 26/5/2022 đến hết ngày 

30/5/2022. 

Lưu ý: Trường chuyên không nhận hồ sơ do phụ huynh, học sinh mang 

đến nộp. 

5. Lệ phí thi: Thực hiện theo quy định của UBND tỉnh. 

6. Môn thi  

+ Tất cả các thí sinh phải thi đủ ba môn hệ số 1 là Toán, Ngữ văn, tiếng 

Anh theo đề chung toàn tỉnh để làm cơ sở xét vào các trường THPT công lập 

(nếu không đỗ vào Trường chuyên). Đồng thời các môn này được tính hệ số 1 

khi xét vào các lớp chuyên của Trường chuyên. 

+ Mỗi thí sinh phải chọn thi ít nhất một môn chuyên (tính hệ số 2). Môn 

chuyên được chọn từ một đến ba trong các môn sau: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, 

Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tiếng Anh. 

Lưu ý: Không nên chọn hai môn trong cùng buổi thi (xem lịch bên dưới). 

Những học sinh thi vào lớp chuyên Tin học thì môn chuyên phải thi là môn 

Toán (khác đề với lớp chuyên Toán). 

7. Điểm xét tuyển 

- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm bài thi ba môn Toán, Ngữ 

văn, tiếng Anh (hệ số 1) và điểm bài thi môn chuyên (hệ số 2) tương ứng với lớp 

chuyên; 

- Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm bài thi ba môn Toán, 

Ngữ văn, tiếng Anh và điểm bài thi môn chuyên (nếu thí sinh thi nhiều môn 

chuyên thì chọn môn chuyên có điểm bài thi cao nhất). Điểm các bài thi đều tính hệ 

số 1. 

8. Điều kiện và cách xét tuyển 

8.1. Điều kiện và cách xét tuyển vào các lớp chuyên 

+ Điều kiện: Thí sinh thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế 

trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm từ 3 trở lên. 
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+ Cách xét tuyển: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống 

thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. 

Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển 

bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn 

chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi 

năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao 

hơn. 

Thí sinh đã trúng tuyển vào lớp chuyên đúng nguyện vọng 1 thì không xét 

đến các nguyện vọng khác nữa. Tương tự, nếu thí sinh đã trúng tuyển vào lớp 

chuyên đúng nguyện vọng 2 thì không xét đến nguyện vọng 3, 4 và thí sinh đã 

trúng tuyển vào lớp chuyên đúng nguyện vọng 3 thì không xét đến nguyện vọng 

4 (lớp không chuyên). 

8.2. Điều kiện và cách xét tuyển vào các lớp không chuyên 

+ Điều kiện: Thí sinh có đăng ký xét vào lớp không chuyên, đã thi đủ các 

bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi 

đều đạt điểm lớn hơn 2 (các bài thi  thi gồm ba bài thi hệ số 1 và một bài thi 

môn chuyên có điểm cao nhất). 

+ Cách xét tuyển: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao 

xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. 

9. Địa điểm thi: Tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, số 57, đường 

Phạm Hùng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

10. Ngày thi, lịch thi:  

a) Ngày thi: Ngày 07, 08, 09 và 10 tháng 6 năm 2022. 

b) Lịch thi: 
 

 

Ngày 

 

Buổi 

 

Môn thi 

Thời 

gian 

làm bài 

Giờ phát đề 

cho thí 

sinh 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

07/6/2022 CHIỀU 
14h00: Thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót 

(nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi. 

08/6/2022 
SÁNG Ngữ văn 120 phút 7h55 8h00 

CHIỀU Tiếng Anh 60 phút 13h55 14h00 

 
09/6/2022 

SÁNG Toán 120 phút 7h55 8h00 

 

CHIỀU 
Vật lý (HS2); 

Hóa học (HS2); 

Lịch sử (HS2). 

 

150 phút 

 

13h55 

 

14h00 

 

 

 

SÁNG 
Toán (HS2); 

Ngữ văn (HS2); 

Sinh học (HS2). 

 

150 phút 

 

7h55 

 

8h00 
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Ngày 

 

Buổi 

 

Môn thi 

Thời 

gian 

làm bài 

Giờ phát đề 

cho thí 

sinh 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

 

10/6/2022 
 

CHIỀU 

Tiếng Anh 

(HS2) 

Tin học (HS2); 

Địa lý (HS2). 

 
150 phút 

 
13h55 

 
14h00 

11/6/2022 Dự phòng 

 Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình Giáo dục 

phổ thông 2018 ở lớp 10. Vì vậy phụ huynh và học sinh cần theo dõi Phương án 

sắp xếp tổ hợp môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập của Trường để cân 

nhắc lựa chọn lớp chuyên khi đăng ký dự thi. 

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo trân trọng thông báo đến các bậc 

phụ huynh và học sinh được biết. Khi cần biết thêm thông tin Kỳ thi, phụ huynh 

và học sinh liên hệ Văn phòng của Trường qua số điện thoại 02523 822 584 

trong giờ hành chính./. 

 Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT Bình Thuận (để b/c); 

- Đăng tải trên Website của Trường; 

- TB Hội đồng sư phạm; 

- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 

Dương Đức Tuấn 
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