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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 
TRƯỜNG TH, THCS & THPT 

CHU VĂN AN 

Số: 83/TB-CVA 
 

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

                      Sơn La, ngày 03 tháng 4 năm 2019 

THÔNG BÁO  

Tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 Trường TH, THCS & THPT Chu Văn An  
Năm học 2019 - 2020 

Trường TH, THCS & THPT Chu Văn An thông báo tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 

năm học 2019 - 2020 như sau: 

I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 

1. Khu vực và chỉ tiêu tuyển sinh 

 - Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

 - Chỉ tiêu tuyển sinh: 105 chỉ tiêu. 

2. Điều kiện dự tuyển 

a. Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2008). 

 - Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp 

học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi 

của năm tốt nghiệp tiểu học. 

 - Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 2 tuổi so 

với tuổi quy định. 

b. Đã hoàn thành chương trình tiểu học. 

c. Đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh ở cấp Tiểu học và có điểm đánh giá đầy đủ trong 

học bạ. 

3. Hồ sơ đăng kí dự tuyển 

  a. Giấy khai sinh (bản sao công chứng); 

 b. Học bạ tiểu học (bản sao công chứng); 

 c. Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có); 

 d. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Nhà trường). 

e. 03 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh); 

4. Phương thức tuyển sinh 

a. Phương thức xét tuyển: Tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển. Trường 

hợp số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường thực hiện 

phương án tuyển sinh theo phương thức kết hợp xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực 

học sinh. 
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b. Các môn kiểm tra đánh giá năng lực 

- Môn thứ nhất: Toán  

- Môn thứ hai: Tiếng Việt 

- Môn thứ ba: Tiếng Anh 

c. Lịch kiểm tra đánh giá năng lực 

Ngày Buổi 
Thời gian có mặt 

tại phòng thi 
Môn thi 

Thời gian  
làm bài 

02/6/2019 Chiều 15h00’ Thí sinh làm thủ tục dự thi và nghe phổ 
biến quy chế. 

03/6/2019 
Sáng 

7h30’ Tiếng Việt 45 phút 

9h30’ Tiếng Anh 45 phút 

Chiều 14h30’ Toán 45 phút 

5. Chế độ ưu tiên 

 - Cộng 1,5 điểm đối với thí sinh thuộc một trong các đối tượng:  

+ Con liệt sĩ; Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;  

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương 

binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy 

giảm khả năng lao động 81% trở lên”. 

 - Cộng 1,0 điểm đối với thí sinh thuộc một trong các đối tượng:  

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng; Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; 

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương 

binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy 

giảm khả năng lao động dưới 81%”. 

- Cộng 0,5 điểm đối với thí sinh thuộc một trong các đối tượng: 

+ Người dân tộc thiểu số rất ít người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La 

Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ (theo Nghị định số 

57/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017của Chính phủ về việc Quy định chính sách ưu tiên tuyển 

sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người). 

+ Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn hoặc đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy 

ban Dân tộc về công nhận thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III thuộc vùng dân tộc và 

miền núi giai đoạn 2012 - 2015; Công văn số 28/BDT ngày 23/01/2017 của Ban Dân tộc 

tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 24/12/2010). 

6. Xét tuyển 

a. Xét tuyển căn cứ vào tổng điểm cuối năm môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 và điểm ưu 

tiên (nếu có). Xét tuyển theo nguyên tắc chọn thí sinh có điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ 

chỉ tiêu. Tại mốc cuối, nếu có nhiều thí sinh bằng điểm dẫn đến nguy cơ tuyển vượt chỉ tiêu 
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thì ưu tiên tuyển thí sinh có điểm môn Tiếng Anh cuối năm học lớp 5 cao hơn. Nếu vẫn có 

nhiều thí sinh có cùng tổng điểm đưa vào xét tuyển và điểm môn Tiếng Anh cuối năm học 

lớp 5 bằng nhau thì ưu tiên tuyển thí sinh có tổng điểm môn Toán và Tiếng Việt cuối năm 

lớp 4 cao hơn.   

b. Trong trường hợp thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức kết hợp xét 

tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh:  

+ Thí sinh đạt 5 năm học sinh giỏi cấp Tiểu học đủ điều kiện dự thi bài đánh giá năng lực. 

+ Điểm xét tuyển = Tổng điểm 03 bài kiểm tra đánh giá năng lực + Điểm ưu tiên (nếu có). 

+ Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham gia đủ 03 bài kiểm tra đánh giá năng lực quy 

định, không vi phạm quy chế thi, mỗi bài đều có điểm từ 2,0 trở lên. 

+ Xét tuyển theo nguyên tắc chọn thí sinh có điểm xét tuyển từ cao xuống thấp đến 

khi đủ chỉ tiêu. Tại mốc cuối, nếu có nhiều thí sinh bằng điểm dẫn đến nguy cơ tuyển vượt 

chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có tổng điểm môn Toán và Tiếng Việt cuối năm lớp 5 cao hơn. 

Nếu vẫn có nhiều thí sinh có cùng tổng điểm đưa vào xét tuyển và điểm môn Toán và Tiếng 

Việt cuối năm học lớp 5 bằng nhau thì ưu tiên tuyển thí sinh có điểm môn Tiếng Anh cuối 

năm học lớp 5 cao hơn.   

7. Kế hoạch thời gian tuyển sinh vào lớp 6 

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm 

Từ 27/5 đến hết 
31/5/2019 

Phát hành và nhận hồ sơ thi tuyển vào lớp 6 Phòng 109C - ĐH 
Tây Bắc 

Ngày 01/6/2019 
Thông báo danh sách phòng thi (học sinh đến 
trường xem SBD và phòng thi, hoặc xem trên 
website http://chuvanantaybac.edu.vn) 

 

15h00 ngày 
02/6/2019 

Thí sinh làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến 
quy chế thi tại nhà C -ĐHTB.  Tại các phòng thi 

- Nhà D - ĐH Tây 
Bắc Ngày 03/6/2019 

7h30: Thi môn Tiếng Việt  (45 phút) 

09h30: Thi môn Tiếng Anh (45 phút) 

14h30: Thi môn Toán  (45 phút) 

16h00 ngày 
07/6/2019 

Công bố điểm chuẩn và danh sách học sinh 
trúng tuyển vào lớp 6 trên bảng thông báo và 
trên website http://chuvanantaybac.edu.vn) 

 

Ngày 10 - 14/6/2019 
Học sinh trúng tuyển vào lớp 6 nhập học (nộp 
hồ sơ gốc). 

 Phòng 109C 

Ngày 10 - 11/6/2019 Nhận đơn phúc khảo.  Phòng 109C 

Ngày 21/6/2019 
Nhập học cho học sinh trúng tuyển diện dự 
khuyết (nếu còn chỉ tiêu) 

 Phòng 109C 

Ngày 31/7/2019 Học sinh đến trường học nội quy, xem TKB  
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II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 

1. Khu vực và chỉ tiêu tuyển sinh 

a. Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La và các tỉnh thuộc khu vực tuyển 

sinh của Trường Đại học Tây Bắc. 

b. Chỉ tiêu tuyển sinh, đăng kí nguyện vọng: 

 - Chỉ tiêu tuyển sinh: 135 chỉ tiêu, được chia thành 03 lớp, bao gồm: 02 lớp Khoa học 

tự nhiên (KHTN), 01 lớp Khoa học xã hội (KHXH). 

 - Đăng ký nguyện vọng: Mỗi thí sinh được đăng ký một nguyện vọng vào lớp KHTN 

hoặc lớp KHXH.     

2. Điều kiện dự tuyển 

a. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi (sinh năm 2004). 

 - Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp 

học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi 

của năm tốt nghiệp cấp học trước. 

 - Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so 

với tuổi quy định. 

b. Xếp loại hạnh kiểm năm học lớp 9 từ Khá trở lên, xếp loại học lực các năm học ở cấp 

Trung học cơ sở từ Trung bình trở lên.  

3. Hồ sơ dự tuyển 

  a. Giấy khai sinh (bản sao công chứng); 

 b. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm 

thời (bản sao công chứng), nếu thí sinh chưa có các loại giấy tờ này thì sẽ làm 01 bản cam kết với 

Nhà trường; 

 c. Học bạ trung học cơ sở (bản sao công chứng); 

 d. Giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có); 

 e. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Trường, có dán ảnh); 

 f. 03 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh); 

 g. Sổ hộ khẩu (bản sao công chứng); 

 h. Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã 

tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù, cải tạo 

không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật. 

4. Phương thức tuyển sinh 

 Tuyển sinh theo phương thức thi tuyển. 

4.1. Các môn thi  

- Môn thứ nhất: Toán (hệ số 2 đối với thí sinh đăng kí vào lớp KHTN; hệ số 1 đối với 

thí sinh đăng kí vào lớp KHXH); 
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- Môn thứ hai: Ngữ văn (hệ số 2 đối với thí sinh đăng kí vào lớp KHXH; hệ số 1 đối 

với thí sinh đăng kí vào lớp KHTN); 

- Môn thứ ba: Tiếng Anh (hệ số 1). 

4.2. Lịch thi 

Ngày Buổi 
Thời gian có mặt 

tại phòng thi 
Môn thi 

Thời gian  
làm bài 

02/6/2019 Chiều 15h00’ Thí sinh làm thủ tục dựthi và nghe phổ 
biến quy chế thi. 

03/6/2019 
Sáng 7h00’ Ngữ văn 120 phút 

Chiều 13h30’ Tiếng Anh 60 phút 

04/6/2019 
Sáng 7h00’ Toán 120 phút 

Chiều Dự phòng 

4.3. Chế độ ưu tiên 

 - Cộng 1,5 điểm đối với thí sinh thuộc một trong các đối tượng:  

+ Con liệt sĩ; Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;  

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương 

binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy 

giảm khả năng lao động 81% trở lên”. 

 - Cộng 1,0 điểm đối với thí sinh thuộc một trong các đối tượng:  

+ Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng; Con thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; 

+ Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương 

binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy 

giảm khả năng lao động dưới 81%”. 

- Cộng 0,5 điểm đối với thí sinh thuộc một trong các đối tượng: 

+ Người dân tộc thiểu số rất ít người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La 

Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ (theo Nghị định số 

57/2017/NĐ-CP ngày 09/05/2017của Chính phủ về việc Quy định chính sách ưu tiên tuyển 

sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người). 

+ Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn hoặc đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy 

ban Dân tộc về công nhận thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III thuộc vùng dân tộc và 

miền núi giai đoạn 2012 - 2015; Công văn số 28/BDT ngày 23/01/2017 của Ban Dân tộc 

tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 24/12/2010). 
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4.4. Xét tuyển 

a. Điểm xét tuyển 

 Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thi tuyển (sau khi đã nhân hệ số) và điểm 

ưu tiên (nếu có). Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã dự thi đủ 03 bài thi quy định, không vi 

phạm Quy chế thi, mỗi bài thi (chưa nhân hệ số) đều có điểm từ 2,0 trở lên. 

b. Nguyên tắc xét tuyển 

 - Căn cứ nguyện vọng và điểm xét tuyển, xét tuyển theo nguyên tắc lấy thí sinh có 

điểm từ cao xuống thấp. Nếu có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì ưu tiên 

tuyển thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn (đối với lớp KHTN), môn Ngữ văn cao hơn 

(đối với lớp KHXH). Nếu vẫn có thí sinh có điểm thi môn Toán bằng nhau (đối với lớp 

KHTN), môn Ngữ văn bằng nhau (đối với lớp KHXH) thì ưu tiên tuyển thí sinh có điểm 

trung bình chung cả năm lớp 9 cao hơn. 

 - Đối với thí sinh đủ điều kiện như mục II.2 không tham gia thi tuyển nhưng có 

nguyện vọng xét tuyển vào trường thì Hội đồng tuyển sinh sẽ xét tuyển dựa trên kết quả  thi 

03 môn (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) tại hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 ở các trường trung 

học phổ thông khác. 

5. Kế hoạch thời gian tuyển sinh vào lớp 10 

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm 

Từ 27 - 31/5/2019  Phát hành và nhận hồ sơ thi tuyển. Nhà C - ĐH Tây 
Bắc 

Ngày 01/6/2019 
Thông báo danh sách phòng thi (học sinh đến 
trường xem SBD và phòng thi, hoặc xem trên 
website http://chuvanantaybac.edu.vn) 

Nhà C - ĐH Tây 
Bắc 

15h00 ngày 
02/6/2019 

Thí sinh làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến 
quy chế thi. 

 Tại các phòng 
thi - Nhà C - ĐH 
Tây Bắc 

Ngày 03/6/2019 

 

7h00: Thi môn Ngữ Văn (120 phút) 

13h30: Thi môn Tiếng Anh (60 phút) 

Ngày 04/6/2019 7h00: Thi môn Toán  (120 phút) 

Ngày 08/6/2019 

Công bố điểm chuẩn và danh sách học sinh 
trúng tuyển (tại bảng thông báo của nhà 
trường hoặc trên 
website http://chuvanantaybac.edu.vn) 

 

Ngày 10, 11/6/2019 Nhận đơn phúc khảo.  Phòng 105C 

Ngày 20/6 đến 
23/6/2019 

Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 nhập học 
(nộp học bạ THCS bản gốc) 

 Phòng 105C 

Ngày 29/6/2019 
Nhập học cho học sinh trúng tuyển diện dự 
khuyết (nếu còn chỉ tiêu) 

 Phòng 109C 

Ngày 31/7/2019 Học sinh đến trường học nội quy, xem TKB   
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 Trên đây là thông báo tuyển sinh năm học 2019 - 2020 của Trường TH, THCS & 
THPT Chu Văn An. 

Mọi thông tin chi tiết xem trên website http://chuvanantaybac.edu.vn; hoặc liên lạc 

với Văn phòng Nhà trường theo số máy: 02123.789.818; số điện thoại của Hiệu trưởng 

(Thầy Nguyễn Thanh Tùng): 0942.97.00.99, P. Hiệu trưởng (Cô Dương Thị Duyên): 

0988.210.120, P. Hiệu trưởng (Cô Nguyễn Thị Thảo Yến): 0834.20.30.40. 

Nơi nhận: 

- Sở GD & ĐT các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, 
Hòa Bình; 
- Các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Sơn La; 
- Đăng website nhà trường; 
- Lưu VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 
 
 
 
 

TS. Nguyễn Thanh Tùng 
 

 

 


