
  

    UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:         /SGDĐT-KTKĐCLGD 
V/v hướng dẫn thi tuyển sinh lớp 10 

THPT chuyên Lê Hồng Phong  

năm học 2020 - 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       

 Nam Định, ngày      tháng    năm 2020 

 

Kính gửi:  

 - Phòng giáo dục và đào tạo huyện/thành phố; 

- Các trường THPT. 
 

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020 – 2021 ban hành kèm theo 

Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Nam Định, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Nam Định (GDĐT) hướng dẫn công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

chuyên Lê Hồng Phong năm học 2020 – 2021 như sau: 
 

I. YÊU CẦU CỦA KỲ THI 

Kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công khai, công bằng, tuyển chọn 

được những học sinh đủ tiêu chuẩn vào học lớp 10 hệ chuyên, không chuyên tại trường THPT 

chuyên Lê Hồng Phong. 

II. MÔN THI, HÌNH THỨC THI: Thực hiện theo hướng dẫn tại Kế hoạch tuyển sinh vào 

các lớp đầu cấp năm học 2020 – 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 06 

tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Nam Định.       

III. LỊCH THI: Thi vào các ngày 08, 09, 10 tháng 7 năm 2020 
 

Ngày Buổi Môn thi 

Giờ cắt 

túi 

đề thi tại 

phòng thi 

Giờ phát 

đề cho 

thí sinh 

Giờ 

bắt đầu 

làm bài 

Thời gian 

làm bài 

08/7 

2020  

SÁNG 
Ngữ văn 

(đề chung) 
7 giờ 50 7 giờ 55 8 giờ 00 120 phút 

CHIỀU 
Ngoại ngữ 

(đề chung ) 
14 giờ 20 14 giờ 25 14 giờ 30 90 phút 

09/7 

2020  

 

SÁNG 

Toán 

(đề chung) 
7 giờ 50 7 giờ 55 8 giờ 00 120 phút 

CHIỀU 

Các môn chuyên: 

Ngữ văn, Vật lí, 

Hoá học,         

Sinh học, Tin học, 

Toán, Lịch sử, 

Địa lí 

 14 giờ 20 14 giờ 25 14 giờ 30 

 

150 phút 

 

Ngoại ngữ 

đề chuyên 

(Phần thi viết) 

 14 giờ 20 14 giờ 25 14 giờ 30 120 phút 

10/7 

2020  

Cả 

ngày 

Ngoại ngữ  

đề chuyên 

(Phần thi nói) 

Sáng từ 7 giờ 30, chiều từ 14 giờ 00. 

Mỗi thí sinh có 05 phút chuẩn bị  

và 02 phút để nói và ghi âm 

*Lưu ý: Thí sinh làm bài thi viết của các môn ngoại ngữ (cả đề chung và đề chuyên) trực 

tiếp trên giấy in đề thi. Các bài thi khác làm bài trên giấy thi thống nhất theo mẫu quy định. 



  

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (ĐKDT) gồm:  

 - Túi hồ sơ theo mẫu, có đóng dấu của trường (thí sinh khai đầy đủ nội dung ở hai mặt 

của túi hồ sơ); 

  - 02 ảnh cỡ 3cm x 4cm (kiểu ảnh chứng minh thư nhân dân chụp trước ngày thi không quá 

3 tháng) để trong một phong bì (không dán tem), phía ngoài phong bì và sau ảnh phải ghi rõ: họ 

tên, ngày tháng năm sinh, trường THCS nơi thí sinh theo học; 

   - Giấy khai sinh (bản sao có chứng thực); 

   - Sổ hộ khẩu (bản sao); 

   - Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục 

cấp, giấy chứng nhận đoạt giải học sinh giỏi, giấy chứng nhận đoạt huy chương nếu có (bản sao). 

Các bản sao không cần chứng thực. Thí sinh cần mang theo bản chính sổ hộ khẩu, bản 

chính học bạ THCS, bản chính giấy chứng nhận đoạt giải HSG, huy chương (nếu có) để kiểm tra, 

đối chiếu. 

         2. Hồ sơ ĐKDT là dữ liệu gốc dùng để tổ chức kì thi và xét trúng tuyển cho thí sinh, yêu cầu:  

- Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong hướng dẫn thí sinh khai chính xác thông tin theo 

yêu cầu trong phiếu ĐKDT. Không thu các phiếu ĐKDT bị tẩy xóa hoặc sai mẫu quy định. 

- Thí sinh và cha, mẹ (hoặc người đỡ đầu) phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung 

khai trên phiếu ĐKDT. 

3. Trong khi thu hồ sơ ĐKDT, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chưa thu hồ sơ gốc 

của thí sinh (chỉ kiểm tra đối chiếu với hồ sơ gốc). Sau khi thí sinh trúng tuyển vào trường, nhà 

trường thu hồ sơ gốc theo quy định, đối chiếu với phiếu ĐKDT, nếu thí sinh nào khai không đúng 

làm thay đổi điều kiện dự thi hoặc kết quả trúng tuyển thì nhà trường báo cáo Sở điều chỉnh lại và 

hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh đó.  
 

V. TỔ CHỨC COI THI (Theo phụ lục) 

VI. LỊCH THỰC HIỆN 

1. Ngày 02/6/2020: Công bố nội dung kiến thức, yêu cầu của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 

THPT chuyên Lê Hồng Phong trên Website của Sở GDĐT Nam Định.  

2. Lịch thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh, sơ tuyển, thông báo kết quả sơ tuyển cho thí sinh.  

Từ 8 giờ 00 ngày 03/7/2020 đến 16 giờ 00 ngày 04/7/2020: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT tại trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong. Khi thu hồ sơ của thí sinh, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tổ chức 

tính điểm sơ tuyển tại trường và thông báo kết quả sơ tuyển cho thí sinh. 

3. Ngày 06/7/2020:  

- Sở GDĐT gửi Quyết định định coi thi, chấm thi tới các phòng GDĐT, các trường THPT 

qua địa chỉ email của các đơn vị. 

- 15 giờ 00 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cử lãnh đạo về Sở báo cáo tình hình chuẩn 

bị kỳ thi (theo mẫu đính kèm). 



  

- Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong hoàn thành việc in bảng ghi tên dự thi, danh sách 

phòng thi, thẻ dự thi theo chương trình quản lý thi; hoàn thành việc chuẩn bị CSVC và các điều 

kiện, phương tiện phục vụ kỳ thi. 

- Nộp về Sở file dữ liệu danh sách học sinh đăng ký dự thi, một bảng ghi tên dự thi theo các 

phòng thi (Người nhận: ông Hoàng Trung Sơn, chuyên viên phòng Khảo thí và KĐCLGD). Các 

bảng danh sách này phải được Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu. Sau khi nộp file dữ liệu tuyệt đối 

không không sửa lại dữ liệu trên máy tính để đảm bảo tính thống nhất giữa dữ liệu đã nộp với dữ 

liệu in ra và lưu trữ ở hội đồng. Mọi sai sót về dữ liệu được sửa trực tiếp và xác nhận trên bảng ghi 

tên dự thi. 

4. Giấy thi, giấy nháp và các biểu mẫu: Giao trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chuẩn 

bị theo quy định. (Lưu ý: Giấy thi và giấy nháp ghi rõ năm thi tuyển). 

5. Ngày 07/7/2020: 

- 7 giờ 30: Họp Lãnh đạo HĐ coi thi, phân công nhiệm vụ Lãnh đạo hội đồng.  

- 14 giờ 00: Tập trung giám thị tại hội đồng coi thi học qui chế thi, hướng dẫn nghiệp vụ tổ 

chức coi thi nói các môn ngoại ngữ và môn Tin học (trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chuẩn 

bị phòng, máy chiếu để hướng dẫn nghiệp vụ), kiểm tra CSVC...Thí sinh tập trung tại trường 

THPT chuyên Lê Hồng Phong nhận thẻ dự thi và khu vực thi. Khi nhận thẻ dự thi đã dán ảnh và 

đóng dấu giáp lai, nhà trường yêu cầu thí sinh kiểm tra lại toàn bộ nội dung ghi trên thẻ, nếu phát 

hiện sai sót phải báo ngay cho nhà trường để điều chỉnh. 

- Thí sinh nhận phòng thi và học Quy chế thi tại điểm thi, thí sinh thi môn Tin học làm 

quen với máy tính tại các phòng thi môn Tin. (Thời gian chi tiết xem thông báo tại trường THPT 

chuyên Lê Hồng Phong). 

 6. Ngày 08, 09, 10/7/2020: Thi theo lịch.  

Quy trình tổ chức thi nói các môn ngoại ngữ, môn Tin học đính kèm công văn (Phụ lục 3).  

7. Ngày 11/7/2020:  

- 8 giờ 00: Lãnh đạo, Thư ký Hội đồng chấm thi, tổ trưởng và tổ phó các tổ chấm, tổ trưởng 

và các cán bộ chấm kiểm tra họp tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. 

- 9 giờ 00: Khai mạc hội đồng chấm thi tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. (toàn bộ 

hội đồng). 

- Từ 9 giờ 30: Các tổ chấm nghiên cứu hướng dẫn chấm, tổ chức chấm chung. 

8. Ngày 16/7/2020:  

- 8 giờ 00: Công bố điểm thi (niêm yết tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong).  

- 14 giờ 00: Duyệt đỗ tại Sở GDĐT (trường THPT chuyên Lê Hồng Phong chuẩn bị biểu 

mẫu và danh sách để duyệt). 

 9. Từ 8 giờ 00 ngày 17/7/2020 đến 17 giờ 00 ngày 18/7/2020, trường THPT chuyên Lê 

Hồng Phong tổ chức thu hồ sơ của học sinh trúng tuyển và tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo bài 

thi. Những học sinh có tên trong danh sách trúng tuyển không nộp hồ sơ theo đúng lịch quy định 

trên coi như không có nguyện vọng học tại trường. 

10. Ngày 20/7/2020: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nộp danh sách kèm theo đơn 

đề nghị phúc khảo bài thi. Người nhận: ông Đỗ Thanh Hữu, chuyên viên phòng KT&KĐCLGD. 



  

11. Ngày 03/8/2020: Trường Lê Hồng Phong nhận kết quả phúc khảo tại Sở GDĐT. 

Trên đây là kế hoạch về công tác tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê 

Hồng Phong năm học 2020 – 2021. Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT huyện/thành phố, các 

trường THPT nghiên cứu kỹ, thông báo rộng rãi, kịp thời cho Nhân dân biết, tổ chức triển khai đầy 

đủ, đúng lịch./. 

Nơi nhận:                                                           
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Đ/c Giám đốc Sở;              

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng GDTrH, TCCB, KH-TC, VPS, TTr;                                                   
- Website Sở, email các đơn vị; 

- Lưu: VT, KTKĐCLGD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Xuân Hồng 
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