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Mẫu phiếu xét tuyển thẳng

Tải toàn văn thông báo tuyển sinh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Trường ĐHKHTN), ĐHQGHN thông báo tuyển sinh lớp 10
Trường THPT Chuyên KHTN năm 2020 gồm các lớp chuyên: Toán học, Tin học, Vật lý, Hoá
học, Sinh học như sau:

I. Đối tượng, điều kiện và chỉ tiêu tuyển sinh

1.1. Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THCS năm 2020, trên phạm vi toàn quốc.

1.2. Điều kiện: a) Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên;

b) Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

(Các điều kiện trên sẽ được kiểm tra khi thí sinh trúng tuyển nhập học).

1.3. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chuyên Toán học: 90 học sinh; Chuyên Tin học: 90 học sinh;
Chuyên Vật lý: 90 học sinh; Chuyên Hóa học: 90 học sinh; Chuyên Sinh học: 90 học sinh; Chất
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lượng cao: 90 học sinh.

II. Tuyển sinh vào các lớp chuyên

2.1. Xét tuyển thẳng

2.1.1. Trường ĐHKHTN dành tối đa là 10% chỉ tiêu tuyển sinh vào các lớp chuyên (khoảng 45
chỉ tiêu) để xét tuyển thẳng học sinh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập ở bậc THCS
và thỏa mãn các điều kiện sau:

a) Đáp ứng đủ các điều kiện ở Mục I;

b) Đạt giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và môn
đạt giải đúng với môn chuyên đăng ký xét tuyển thẳng (riêng với lớp chuyên Tin học còn xét
tuyển thẳng học sinh đạt giải Nhất môn Toán cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương);

c) Khuyến khích (không phải điều kiện bắt buộc) thí sinh có thư giới thiệu của một giáo viên
từng trực tiếp giảng dạy hoặc bồi dưỡng thi học sinh giỏi nhận xét về năng lực của học sinh.

2.1.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng: Mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển thẳngvào một trong
năm môn chuyên: Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Hồ sơ xét tuyển thẳng gồm:

5.

Thư giới thiệu của giáo viên (nếu có);
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6.

Bản sao hợp lệ chứng nhận các thành tích thi h

7.

Hai phong bì có dán tem, ghi chính xác tên và đ

8.

Lệ phí xét tuyển thẳng (nộp cùng hồ sơ đăng

1.
thẳng (
Trường ĐHKHTN

&nbsp; Phiếu đăng ký xét tuyển
theo mẫu của

2.

Bản phôtô giấy khai sinh

3.

Bản sao hợp lệ chứng nhận đạt giải Nhất kỳ

4.

Bản sao hợp lệ học bạ THCS;

);

2.1.3. Phát hành hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng: từ ngày 04/5/2020 trên website của Trường
ĐHKHTN và website của Trường THPT Chuyên KHTN.

2.1.4. Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng: tại Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn
Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội từ ngày 11/5/2020 đến ngày 29/5/2020 (trong giờ hành chính, trừ
ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật).

2.1.5. Thẩm định hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng: Hội đồng tuyển sinh sẽ thẩm định hồ sơ của
các thí sinh và có thể kết hợp phỏng vấn online một số thí sinh (nếu cần thêm thông tin).
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2.1.6. Thông báo kết quả xét tuyển thẳng: kết quả xét tuyển thẳng sẽ được thông báo trước
ngày 15/6/2020 trên website của Trường ĐHKHTN và website của Trường THPT Chuyên
KHTN. Hội đồng tuyển sinh không tổ chức phúc khảo kết quả xét tuyển thẳng.

2.2. Thi tuyển: Mỗi thí sinh được đăng ký dự thi tối đa vào hai trong năm lớp chuyên: Toán học,
Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

2.2.1. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

4.

Hai phong bì có dán tem, ghi chính xác tên và đ

5.

Lệ phí thi tuyển: 350.000

1.

Phiếu đăng ký dự thi (

2.

Bản phôtô giấy khai sinh

3.

Ba ảnh chân dung cỡ 4x6 (gồm: 01 ảnh dán

2.2.2. Phát hành hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 11/5/2020 tại Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHTN,
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội và tại Trường THPT Chuyên KHTN, 182 Lương Thế
Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

2.2.3. Nhận hồ sơ đăng ký dự thi: tại Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh
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Xuân, Hà Nội từ ngày 25/5/2020 đến ngày 26/6/2020 (trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ
Bảy, Chủ nhật).

2.2.4. Xem số báo danh, phòng thi, địa điểm thi, quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân từ
ngày 02/7/2020 trên website của Trường ĐHKHTN và website của Trường THPT Chuyên
KHTN. Trường ĐHKHTN không gửi Giấy báo dự thi.

2.2.5. Nếu có sai sót về thông tin cá nhân, thí sinh thông báo ngay (bằng hình thức nhắn tin)
cho Hội đồng tuyển sinh tới số điện thoại 0967867334 hoặc liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo,
Trường ĐHKHTN trước ngày 08/7/2020.

2.2.6. Tổ chức thi

- Môn thi: Thí sinh phải làm bài thi viết 3 môn: môn Ngữ văn, môn Toán (vòng 1) và môn chuyên
(các môn chuyên: môn Toán (vòng 2) cho thí sinh thi vào chuyên Toán học và chuyên Tin học;
môn Vật lý cho thí sinh thi vào chuyên Vật lý; môn Hoá học cho thí sinh thi vào chuyên Hoá học
và môn Sinh học cho thí sinh thi vào chuyên Sinh học).

- Hình thức thi: đề thi được xây dựng theo hình thức tự luận đối với môn Toán (vòng 1) và các
môn chuyên; trắc nghiệm kết hợp với tự luận đối với môn Ngữ văn.

- Thời gian làm bài thi: môn Ngữ văn, môn Toán (vòng 1) 120 phút, môn chuyên 150 phút.

- Thang điểm thi: điểm bài thi tính theo thang điểm 10.

2.2.7. Lịch thi

Sáng
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12/7/2020
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h
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Chiều

12/7/2020
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h

- 14

h

Sáng

13/7/2020

- 07

h
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- 08

h

- 08

h

Chiều

13/7/2020

- 13

h

- 14

h

- 14

h

2.2.8. Phương thức xét tuyển: Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển phải là những thí sinh
dự thi đầy đủ 3 bài thi, không vi phạm quy chế thi. Điểm thi của từng môn: môn Ngữ văn, môn
Toán (vòng 1) và môn chuyên phải đạt từ 4,0 trở lên.

- Điểm môn Ngữ văn là điều kiện, không dùng để tính điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên.

- Điểm trúng tuyển vào các lớp chuyên là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và
điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

- Không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh.
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2.2.9. Công bố kết quả thi: kết quả thi sẽ được công bố trước ngày 01/8/2020 trên website của
Trường ĐHKHTN và website của Trường THPT Chuyên KHTN.

III. Tuyển sinh vào lớp chất lượng cao

3.1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

3.1.1. Thí sinh đáp ứng điều kiện ở Mục 1 và đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các lớp chuyên
năm 2020 của Trường THPT Chuyên KHTN, có điểm thi của từng môn: môn Ngữ văn, môn
Toán (vòng 1) đạt từ 4,0 trở lên;

3.1.2. Có hồ sơ đăng ký xét tuyển vào lớp 10 chất lượng cao năm 2020.

3.2. Tiêu chí tuyển chọn

3.2.1. Thí sinh sẽ tham dự hai bài thi (tổ chức trong một buổi sáng):

a) Bài thi trắc nghiệm khách quan đánh giá chỉ số thông minh (chỉ số IQ) trong thời gian 60
phút (chấm theo thang điểm 10);

b) Bài thi phỏng vấn trực tiếp về mục đích học tập, nguyện vọng, thành tích học tập, năng lực,
năng khiếu riêng,... (chấm theo thang điểm 10).

c) Hội đồng tuyển sinh không tổ chức phúc khảo hai bài thi trên.
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3.2.2. Điểm xét tuyển là tổng của các điểm sau:

1) Điểm thi môn Ngữ văn

Hệ số một

Xét theo tổng điểm từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu

2) Điểm thi môn Toán (vòng 1)

Hệ số hai

3) Điểm đánh giá chỉ số IQ

Hệ số một

4) Điểm phỏng vấn trực tiếp

Hệ số một

Phát hành hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào lớp 10 chất lượng cao, thời gian và địa
điểm thi trắc nghiệm và phỏng vấn sẽ được thông báo trước ngày 01/8/2020 trên website của
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Trường ĐHKHTN và website của Trường THPT Chuyên KHTN.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh
Xuân, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3858 5279; (024) 3858 3795; (024) 3557 9076; hotline:
0967867334.

Website của Trường ĐHKHTN theo địa chỉ http://hus.vnu.edu.vn và website của Trường
THPT Chuyên KHTN theo địa chỉ
http://hsgs.edu.vn
./.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
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