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THÔNG BÁO 
Tuyển sinh Lớp tạo nguồn tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo  

Năm học 2022-2023 

 

        Căn cứ Công văn số 1699/SGDĐTGDTrH&CN-TX, ngày 19 tháng 7 năm 

2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh lớp tạo nguồn Trường THPT 

chuyên Trần Hưng Đạo năm học 2022  –  2023;  

Nay Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo thông báo tuyển sinh Lớp tạo 

nguồn năm học 2022-2023 như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 01 lớp gồm 30 học sinh.  

Lớp tạo nguồn gồm 5 đội tuyển học sinh giỏi của các môn: Toán, Vật lý, 

Hóa học, Sinh học, tiếng Anh. Mỗi môn tuyển chọn 6 học sinh.  

Học sinh trúng tuyển vào Lớp tạo nguồn sẽ được bố trí học chương trình lớp 

9 THCS hiện hành và các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi đáp ứng yêu cầu các 

kỳ thi học sinh giỏi cấp THCS, tuyển sinh vào lớp 10 trường chuyên và tạo nguồn 

cho các đội tuyển học sinh giỏi cấp THPT. 

2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển 

Học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận, đã hoàn thành chương 

trình lớp 8 THCS năm học 2021-2022 và có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Về độ tuổi: 14 tuổi (sinh năm 2008). 

b) Về thành tích học tập: Đạt danh hiệu Học sinh giỏi liên tục các năm lớp 

6, 7, 8. 

 3. Đăng ký dự thi 

- Thời gian đăng ký dự thi: Từ 7h00 ngày 25/7/2022 đến 24h00 ngày 

01/8/2022 (24/24 kể cả thứ Bảy và Chủ nhật).  

- Thí sinh truy cập vào Website của Trường (địa chỉ tranhungdao-

binhthuan.edu.vn; chọn tab “Tuyển sinh”; chọn tiếp mục “Tuyển sinh lớp tạo 

nguồn” rồi vào đăng ký dự thi, thực hiện theo hướng dẫn và khai báo các thông tin 

theo mẫu có sẵn (chuẩn bị file ảnh màu 3cm x 4cm được chụp trước thời gian nộp 

hồ sơ không quá 06 tháng để upload khi đăng ký và file ảnh của giấy khen học sinh 

giỏi các năm lớp 6, 7, 8). Sau khi lưu thông tin đăng ký, thí sinh phải đọc kỹ nội 

dung ở mẫu tin “Lưu ý” và mẫu tin “Căn dặn thí sinh”.  
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- Lệ phí: Không thu lệ phí. 

- Điện thoại liên hệ: 0623 822 584.  

- Lưu ý:  

+ Kể từ 7h00 ngày 25/7/2022, Trường sẽ mở cổng đăng ký dự thi, thí sinh 

thực hiện đăng ký qua mạng (không phải mang hồ sơ đến Trường nộp). 

+ Thí sinh đăng ký dự thi có trách nhiệm xem các thông báo liên quan đến 

Kỳ thi trên Website của Trường và sử dụng email, điện thoại (đã đăng ký) để tiếp 

nhận các thông tin từ Hội đồng tuyển sinh.  

4. Tổ chức tuyển sinh 

a) Vòng 1 – Test IQ (Kiểm tra năng lực trí tuệ). Thời gian làm bài 30 phút. 

- Hình thức thi: Theo hình thức trắc nghiệm và thi trên máy vi tính.  

- Những thí sinh vượt qua Vòng 1 được dự thi vào Vòng 2 khi có điểm Test 

IQ từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10); 

b) Vòng 2: Kiểm tra kiến thức cơ bản: Thời gian làm bài 60 phút. 

- Nội dung thi là kiến thức trọng tâm, nền tảng các môn Toán, Vật lý, Hóa 

học, Sinh học và tiếng Anh chủ yếu thuộc chương trình các lớp 6, 7, 8 hiện hành. 

- Hình thức thi: Theo hình thức trắc nghiệm và thi trên máy vi tính.  

- Những thí sinh vượt qua Vòng 2 được dự thi vào Vòng 3 khi có điểm bài 

thi Vòng 2 xếp điểm từ cao xuống thấp đến vị thứ 54 (lấy tất cả thí sinh cùng vị thứ 

54).  

c) Vòng 3 - Thi chọn đội tuyển: Thời gian làm bài 90 phút. 

- Mỗi thí sinh chỉ được chọn 01 môn trong các môn: Toán, Vật lí, Hoá học, 

Sinh học, tiếng Anh.  

- Nội dung đề thi các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học nhằm đánh giá 

phẩm chất, năng lực, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề mới của thí 

sinh. Đề thi môn tiếng Anh có yêu cầu nâng cao đối với học sinh giỏi và có kiểm 

tra kỹ năng nghe. 

- Hình thức thi: Thi viết.  

- Điểm bài thi dưới 3,0 điểm (theo thang điểm 10) sẽ bị loại. Mỗi môn 

chọn 6 thí sinh theo điểm bài thi từ cao xuống thấp. Trường hợp ở vị thứ cuối cùng 

có nhiều hơn 01 thí sinh thì xét chọn theo thứ tự ưu tiên sau:  

+ Có điểm bài thi kiến thức chung cao hơn;  

+ Có điểm Test IQ cao hơn; 

+ Có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 8 cao hơn;  

+ Có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 8 cao hơn. 
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5. Ngày thi, lịch thi: Thứ Tư, ngày 17 tháng 8 năm 2022. 

Thí sinh có mặt tại Hội trường Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo vào 

lúc 6 giờ 45 phút ngày 17/8/2022 để dự lễ khai mạc kỳ thi.  

Lịch thi cụ thể như sau: 

Ngày 17/8/2022 

(Thứ Tư) 
Nội dung Ghi chú 

6h45 – 7h00 Khai mạc kỳ thi  

7h15  
Tập trung thí sinh tại phòng thi 

hoặc phòng chờ  
 

7h30 – 8h00 (ca 1) 

8h30 – 9h00 (ca 2) 
Test IQ 

Có thể điều chỉnh 

thời gian tùy theo 

số lượng thí sinh  

10h00 – 11h00 Làm bài thi kiến thức chung Kết quả thi Vòng 1, 

Vòng 2 sẽ công bố 

trên Website của 

Trường và tin nhắn 

qua số điện thoại đã 

đăng ký. 

11h00 – 14h00 Thí sinh nghỉ trưa. 

14h15 Tập trung tại phòng thi. 

14h30 – 16h00 Làm bài thi chọn đội tuyển. 

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

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

7. Phúc khảo: Thực hiện theo Quy chế thi hiện hành. 

8. Thủ tục nhập học: Khi được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Danh 

sách thí sinh trúng tuyển, Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo sẽ thông báo tập 

trung và làm thủ tục nhập học./. 
 

 Nơi nhận: 
- Sở GD-ĐT (để báo cáo);  

- Thông báo Website;  

- Thông báo HĐSP và niêm yết tại Trường; 

- HT các PHT; 

- Lưu: VP, HSTS. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
Dương Đức Tuấn 
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