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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số: 840/SGDĐT- KTKĐCLGD 
V/v hướng dẫn bổ sung thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT không chuyên  
năm học 2014- 2015 

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

              
 

Hải Dương, ngày 01 tháng 7 năm 2014 

 
   Kính gửi: - Các trường trung học phổ thông; 
   - Các phòng Giáo dục- Đào tạo huyện, thị xã, thành phố. 

 
  

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển 
sinh trung học phổ thông;  

Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Bổ sung vào điều a khoản 2 Điều 7 của Quy 
chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo 
Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo;  

Căn cứ kết quả đăng ký dự thi tuyển sinh vào các trường THPT năm học 2014- 
2015; 
        Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương hướng dẫn bổ sung công tác tuyển sinh vào 
lớp 10 THPT các trường THPT công lập không chuyên năm học 2014-2015 như sau: 
 1. Về chế độ ưu tiên 

 Bổ sung: Cộng 3 điểm cho đối tượng được quy định trong thông tư số 
18/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. 

 2. Tổ chức thi 
 2.1. Coi thi 
- Mỗi trường THPT công lập thành lập 01 hội đồng coi thi. Căn cứ danh sách thí 

sinh do các trường nhập vào máy tính, Sở sẽ phân chia các phòng thi cho từng hội 
đồng theo nguyên tắc xếp theo vần A, B, C... , mỗi phòng thi không quá 28 thí sinh, 
riêng phòng cuối không quá 30 thí sinh. 

- Tổ chức thi tuyển sinh trong một đợt. Thời gian thi trong các ngày 12, 
13/7/2014. 

 2.2. Lịch làm việc của kỳ thi  
- Ngày 02/7/2014:  
  Từ 7h30-11h00’các trường nộp danh sách đăng ký dự thi, báo cáo số lượng thí 

sinh dự thi, số phòng thi để làm đề thi và điều động coi thi (nộp tại Phòng Khảo thí và 
Kiểm định CLGD); cán bộ tin học trực tiếp nộp đĩa mềm cho tổ hồ sơ để cùng kiểm tra 
chất lượng và các thông tin trong đĩa. 

- Ngày 04/7/2014: 
 Hiệu trưởng các trường THPT cử cán bộ Tin học về Sở nhận và kiểm tra bảng ghi 

tên thí sinh dự thi.  
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 + Từ 14h00' họp chủ tịch Hội đồng coi thi tại Sở GD&ĐT, mời đại diện 
lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo để nhận kế hoạch điều động người coi thi 
(thông báo này thay cho giấy triệu tập). 

- Ngày 07/7/2014: Sửa chữa sai sót trong hồ sơ, báo cáo Sở GD&ĐT. 
- Ngày 08/7/2014: Hiệu trưởng các trường THPT cử cán bộ Tin học nhận lại bảng 

ghi tên thí sinh dự thi chính thức. 
- Ngày 11/7 đến 13/7/2014: Thực hiện các công việc của hội đồng coi thi theo lịch  cụ 
thể như sau: 

Ngày Buổi sáng Buổi chiều 
11/7/2014  14h00': Họp lãnh đạo HĐCT 

12/7/2014 

7h00': Họp HĐCT, học tập quy 
chế, kiểm tra hồ sơ, CSVC; 

8h30': Khai mạc HĐCT, tổ 
chức cho học sinh học tập quy 
chế thi. 

Thi môn: Ngữ văn 
13h30': Mở bì đề thi 
13h55': Giao đề thi cho thí sinh 
14h00': Tính giờ làm bài 
Thời gian làm bài: 120 phút 

13/7/2014 

Thi môn: Toán  
7h30': Mở bì đề thi 
7h55': Giao đề thi cho thí sinh 
8h00': Tính giờ làm bài 
Thời gian làm bài: 120 phút 

Thi môn: Tiếng Anh 
13h30': Mở bì đề thi 
13h55': Giao đề thi cho thí sinh 
14h00': Tính giờ làm bài 
Thời gian làm bài: 60 phút 

Lịch này thay thế lịch thi tại công văn số 665/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 
tháng 5 năm 2014 của Sở GD&ĐT.  

- Các Hội đồng giao bài thi về Sở ngay sau khi kết thúc buổi thi chiều 
13/7/2014.  

- Ngày 14/7 đến 19/7/2014: Làm phách và chấm thi. 
- Ngày 21 đến 22/7/2014: Ghép phách và in kết quả; giao nhận danh sách thí sinh 

trúng tuyển; hướng dẫn các trường THPT ngoài công lập thực hiện việc tuyển sinh. 
- Ngày 23/7/2014: Công bố kết quả trúng tuyển và nhận đơn phúc khảo. 
- Ngày 29/7/2014: Các trường nộp hồ sơ và danh sách đề nghị phúc khảo về Sở. 
- Ngày 01/8/2014: Thông báo kết quả phúc khảo và lập danh sách trúng tuyển sau 

phúc khảo. 
 Sở yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT thực hiện nghiêm 

túc hướng dẫn này để công tác tuyển sinh vào các trường THPT năm học 2014- 2015 
đảm bảo chất lượng, nghiêm túc, đúng quy chế.\.  
 
Nơi nhận: 
- Các PGD&ĐT; các trường THPT (để thực hiện); 
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; 
- Lưu: VP, KT&KĐCLGD, website của Sở. 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 
 
 
 
 

Đoàn Thị Minh Công 
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MỘT SỐ ĐIỂM MỚI LIÊN QUAN ĐẾN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO  
 


