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KẾ HOẠCH
Tuyển sinh năm học 2019 - 2020
Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT- BGDĐT ngày 30/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo về ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường
phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-UBND, ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng về
việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc
Trăng, năm học 2019-2020;
Căn cứ Kế hoạch số 174/KH-SGDĐT, ngày 30/01/2019 của Sở GDĐT tỉnh Sóc Trăng
về Tuyển sinh năm học 2019-2020;
Trường THPT Lê Văn Tám xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 như
sau:
1. TUYỂN SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
1.1. Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển tất cả học sinh đủ điều kiện dự tuyển vào trung học cơ sở (THCS) theo quy
định tại Quy chế tuyển sinh trung học.
1.2. Địa bàn tuyển sinh
Tuyển sinh tất cả học sinh trên địa bàn xã Mỹ Quới và khu vực lân cận.
1.3. Thời gian tuyển sinh
- Từ 10/6 đến 26/7/2019: Nhận và nộp hồ sơ xét tuyển tại trường THPT Lê Văn Tám.
- Ngày 01/8/2019: Công bố kết quả xét tuyển.
1.4. Hồ sơ dự tuyển
- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của trường THPT Lê Văn Tám);
- Giấy khai sinh hợp lệ;
- Học bạ tiểu học (bản chính).
1.5. Tuyển sinh lớp 6 học môn Tiếng Anh nâng cao
Trường tuyển 01 lớp 6 học môn Tiếng Anh nâng cao dành cho học sinh đã học Tiếng
Anh ở Tiểu học. Khi đăng ký nhập học THCS tại trường, học sinh đăng ký tại Văn phòng
dự thi tuyển học lớp Tiếng Anh nâng cao (nếu có nhu cầu).
Ngày thi tuyển lớp Tiếng Anh nâng cao: 07:30, ngày 01/8/2019 (thi tại trường THPT
Lê Văn Tám).
Nội dung thi: Chương trình Tiếng Anh ở cấp Tiểu học.
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2. TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
2.1. Đối tượng, phương thức và hồ sơ tuyển sinh
2.1.1. Đối tượng
Học sinh có hộ khẩu thường trú và đang học tập tại các trường THCS thuộc địa bàn
tỉnh Sóc Trăng có độ tuổi theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành; đã tốt nghiệp
THCS.
2.1.2. Phương thức tuyển sinh
Nhà trường tổ chức tuyển sinh theo hình thức thi tuyển kết hợp xét tuyển.
2.1.3. Hồ sơ tuyển sinh
- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của trường THPT Lê Văn Tám);
- Bản sao giấy khai sinh;
- Học bạ cấp THCS (bản chính hoặc bản sao);
- Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (có thể bổ sung khi trúng tuyển, nhập
học);
- Giấy xác nhận các chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);
- 02 ảnh màu cỡ 3x4 (kiểu chứng minh thư, chụp cách ngày đăng ký không quá 06
tháng, ghi họ tên, ngày, tháng, năm sinh phía sau).
2.2. Chế độ tuyển thẳng
Tuyển thẳng vào trường đối với các đối tượng sau đây:
- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;
- Học sinh khuyết tật;
- Học sinh là người dân tộc rất ít người.
2.3. Thời gian, nội dung thi và điều kiện trúng tuyển
2.3.1. Thời gian, địa điểm, nội dung thi
a) Ôn thi: Học sinh có nhu cầu ôn thi đầu vào thì đăng ký tại trường THPT Lê Văn
Tám từ nay đến hết ngày 10/5/2019. Thời gian ôn thi từ 19/5 đến 13/6/2019.
b) Ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 02/5 đến hết ngày 25/5/2019 trường sẽ
tiến hành phát và nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh.
c) Ngày thi tuyển: 15/6/2019 và 16/6/2019.
d) Địa điểm thi: Thi tại trường THPT Lê Văn Tám.
e) Môn thi, hình thức và nội dung thi: Học sinh thi ba môn: Ngữ văn (hệ số 2), Toán
(hệ số 2) và tiếng Anh (hệ số 1). Các môn đều thi theo hình thức tự luận, riêng môn Tiếng
Anh kết hợp cả hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan. Nội dung thi nằm trong
chương trình THCS hiện hành, chủ yếu là lớp 9.
g) Thời gian làm bài thi
- Môn Ngữ văn và môn Toán là 120 phút;
- Môn tiếng Anh là 60 phút.
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h) Lịch thi
Ngày
15/6/2019
16/6/2019

Buổi

Môn thi

Giờ phát đề thi
cho thí sinh

Bắt đầu
tính giờ làm bài

Sáng

Ngữ văn

07 giờ 55

08 giờ 00

Chiều

Tiếng Anh

13 giờ 55

14 giờ 00

Sáng

Toán

07 giờ 55

08 giờ 00

2.3.2. Điểm học tập và rèn luyện các lớp cấp THCS
Điểm học tập và rèn luyện mỗi năm học của học sinh THCS được tính như sau:
- Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 5,0 điểm;
- Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 4,5 điểm;
- Hạnh kiểm khá, học lực khá: 4,0 điểm;
- Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 3,5 điểm;
- Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 3,0 điểm;
- Các trường hợp còn lại: 2,5 điểm.
Lưu ý: Nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó.
2.3.3. Điểm ưu tiên
Dựa vào đối tượng ưu tiên quy định tại quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT để
xác định điểm ưu tiên như sau:
- Nhóm đối tượng 1: cộng 2,0 điểm;
- Nhóm đối tượng 2: cộng 1,5 điểm;
- Nhóm đối tượng 3: cộng 1,0 điểm.
2.3.4. Điểm xét tuyển (ĐXT)
ĐXT = (Tổng số điểm của ba bài thi, có tính hệ số) + (Tổng số điểm học tập và rèn
luyện của 4 năm học ở cấp THCS) + (Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu
tiên).
2.3.5. Nguyên tắc xét trúng tuyển
a) Thí sinh trúng tuyển phải không có bài thi nào bị điểm dưới 1,5.
b) Dựa vào ĐXT để xét trúng tuyển cho thí sinh theo nguyên tắc điểm từ cao xuống
thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu nhiều học sinh có điểm bằng nhau thì lấy tổng điểm ba bài
thi (sau khi tính hệ số) để xét từ cao đến thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm sẽ lấy tổng
điểm học tập và rèn luyện của 4 năm học ở cấp THCS để xét từ cao đến thấp.
Lưu ý:
- Thí sinh đăng ký tuyển sinh vào trường chuyên Nguyễn Thị Minh Khai hoặc các
trường THPT DTNT mà không trúng tuyển, được sử dụng điểm của 03 môn (không chuyên)
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh đăng ký nguyện vọng để xét tuyển vào trường THPT Lê Văn
Tám.
- Thí sinh đăng ký tuyển sinh vào trường THPT Hoàng Diệu nếu không trúng tuyển,
hoặc thí sinh dự tuyển vào trường chuyên Nguyễn Thị Minh Khai có nguyện vọng 2 xét
tuyển vào trường THPT Hoàng Diệu cũng không trúng tuyển, được sử dụng điểm 03 môn
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Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh đăng ký nguyện vọng để xét tuyển vào trường THPT Lê Văn Tám
với điều kiện điểm phải cao hơn điểm tuyển vào của trường từ 03 điểm trở lên.
3. Kinh phí: Nhà trường không thu lệ phí tuyển sinh và thi tuyển.
4. Hội đồng tuyển sinh
- Ông Trần Ngô Quyền, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng;
- Ông Tiền Thanh Điền, phó hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng;
- Ông Đỗ Huy Sơn, phó hiệu trưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng;
- Bà Đoàn Nguyệt Hằng, Thư ký Hội đồng – Thư ký;
- Các thành viên:
1. Ông Trần Đắc Hào Kiệt, chủ tịch công đoàn trường;
2. Ông Nguyễn Văn Dũng, tổ trưởng tổ Tin học;
3. Ông Trần Văn Tự, giáo viên;
4. Ông Nguyễn Văn Chính, tổ trưởng tổ Toán;
5. Bà Nguyễn Thị Rừng, tổ trưởng tổ Văn;
6. Bà Nguyễn Phan Hoài Dung, tổ trưởng tổ Tiếng Anh;
7. Bà Tạ Thị Nhẫn, văn thư;
8. Ông Danh Hiền Thế, kế toán.
9. Ông Dương Hoàng Tứ, Tổ phó chuyên môn.
Mọi vấn đề thắc mắc về công tác tuyển sinh có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của
nhà trường (02993.868046) hoặc qua địa chỉ email thptlevantam@soctrang.edu.vn để được
giải đáp.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD&ĐT (báo cáo);
- Các đơn vị trường TH, THCS (phối hợp);
- Các bộ phận (thực hiện);
- Lưu: VT.
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THÔNG BÁO
Ôn tập tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020
Căn cứ Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/05/2012 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm học thêm;
Căn cứ Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh
Sóc Trăng Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
Căn cứ Công văn số 821/SGDĐT-VP ngày 29 tháng 5 năm 2013 về việc
triển khai dạy thêm trên đia bàn tỉnh Sóc Trăng;
Căn cứ nhu cầu ôn luyện của học sinh THCS trên địa bàn trước khi thi
tuyển vào THPT năm học 2019-2020;
Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ hiện có, trường THPT Lê Văn
Tám thông báo đến các em học sinh và quý cha mẹ học sinh kế hoạch ôn tập
tuyển sinh lớp 10, năm học 2019-2020 cho học sinh lớp 9 như sau:
1. Nội dung ôn tập
Học sinh sẽ được ôn tập 03 môn: Toán (tự luận), Ngữ Văn (tự luận),
Tiếng Anh (trắc nghiệm và tự luận).
Ôn tập theo chuyên đề có nội dung bám sát hướng ra đề thi tuyển sinh lớp
10 của Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng.
2. Thời gian đăng ký và ôn tập
Học sinh bắt đầu làm đơn đăng ký ôn tập từ nay đến hết ngày 10/5/2019
(đăng ký theo mẫu của trường THPT Lê Văn Tám).
Ôn tập từ ngày 19/5/2019 đến hết ngày 13/6/2019 (05 tuần) – có thời khóa
biểu ôn tập riêng. Mỗi môn ôn tập 06 tiết/tuần (30 tiết/khóa).
3. Địa điểm
Học sinh nhận mẫu đơn và đăng ký trực tiếp tại trường THPT Lê Văn
Tám (liên hệ Văn phòng trường – gặp cô Tạ Thị Nhẫn).
Ôn tập tại trường THPT Lê Văn Tám – xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm, Sóc
Trăng.
2.3. Lệ phí
Mỗi môn ôn tập là 100.000 vnđ. Học sinh có thể đăng ký ôn 01 hay nhiều
môn.
Mọi thắc mắc về việc ôn tập thi đầu vào lớp 10, năm học 2019-2020 của
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trường THPT Lê Văn Tám, quý cha mẹ học sinh và các em học sinh có thể liên
hệ trực tiếp qua số điện thoại 02993 868 046 (gặp cô Nhẫn) để được hướng dẫn.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Các trường THCS (phối hợp);
- Website trường;
- Lưu: VP.
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