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>> Mẫu đơn xin xét tuyển vào lớp 10 chất lượng cao năm 2021. (tải tại đây).

Hội đồng tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2021 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 chất lượng cao, Trường
THPT Chuyên KHTN năm 2021 như sau:

1. Chỉ tiêu, đối tượng, hồ sơ và tiêu chí xét tuyển

1.1. Chỉ tiêu: 90 học sinh.

1.2. Đối tượng: những học sinh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2021 của
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; xếp loại hạnh kiểm, học lực cả
năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên, 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. Hồ sơ xin xét tuyển

- Đơn xin xét tuyển ( theo mẫu );

- Thời hạn nộp đơn xin xét tuyển: từ ngày 23/6/2021 đến 16h00 ngày 28/6/2021 (trong giờ làm
việc, trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

- Địa điểm nộp đơn xin xét tuyển: Phòng Đào tạo (Phòng 409, 410 và 411/nhà T1), Trường Đại
học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Lệ phí 100.000đ (một trăm nghìn đồng).
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1.4. Tiêu chí tuyển chọn: xét theo tổng điểm của mục a) và b) dưới đây, lấy từ cao xuống thấp
đến đủ chỉ tiêu.

a) Kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2021 của Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội:

+ Điểm thi môn Ngữ văn (phải đạt từ 4,0 điểm trở lên):

hệ số 1.

+ Điểm thi môn Toán vòng 1 (phải đạt từ 4,0 điểm trở lên): hệ số 2.

b) Kết quả kiểm tra và phỏng vấn trực tiếp, gồm hai nội dung sau:

+ Điểm kiểm tra đánh giá chỉ số thông minh (chỉ số IQ) thông qua bài trắc nghiệm khách quan
trong thời gian 60 phút (theo thang điểm 10, hệ số 1);

+ Điểm phỏng vấn trực tiếp về những thông tin: mục đích học tập; nguyện vọng; thành tích học
tập; năng lực, năng khiếu riêng,.. (theo thang điểm 10, hệ số 1).

(Hội đồng tuyển sinh không tổ chức phúc khảo hai bài thi trên)

- Thời gian kiểm tra và phỏng vấn: Thứ Tư, 30/6/2021 (bắt đầu từ 08h00).

- Địa điểm kiểm tra và phỏng vấn: Trường THPT Chuyên KHTN, 182 Lương Thế Vinh, Thanh
Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.
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1.5. Thông báo kết quả: kết quả dự kiến thông báo vào ngày 01/7/2021.

1.6. Học sinh trúng tuyển nhập học: ngày 02/7/2021 (thứ Sáu).

2. Tài chính

Trên nguyên tắc đảm bảo đủ chi phí cho tổ chức và quản lý giảng dạy, nâng cao chất lượng,
tăng cường tiếng Anh và các hoạt động của lớp học. Mức học phí năm học 2021-2022 là
1.600.000 đồng/tháng, một năm học 9 tháng.

Thông tin chi tiết có trên website của Trường ĐHKHTN theo địa chỉ: http://www.hus.vnu.edu.v
n
và website của Trường
THPT Chuyên KHTN theo địa chỉ:
http://hsgs.edu.vn
hoặc liên hệ theo địa chỉ: Phòng Đào tạo (Phòng 409, 410 và 411/nhà T1), Trường ĐHKHTN,
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3858 5279; (024) 3858 3795; (024)
3557 9076; hotline: 0967867334./.
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