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4. Khu vực tuyển sinh 

a) Đối với các trường THPT công lập, khu vực tuyển sinh được chia theo 

địa giới hành chính quận, huyện, thị xã; toàn Thành phố có 12 khu vực tuyển sinh.  

b) Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây được tuyển học 

sinh vào lớp 10 không chuyên trên toàn Thành phố (không phân biệt khu vực 

tuyển sinh).  

5. Đăng ký nguyện vọng dự tuyển 

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào tối đa 03 (ba) 

trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3, trong đó NV1, NV2 

phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, NV3 có thể thuộc một khu vực 

tuyển sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đổi NV dự tuyển sau khi đã đăng ký. 

6. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên 

Thực hiện theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh. 

7. Tổ chức xét tuyển 

- Học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2, NV3. Học sinh 

không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có ĐXT cao hơn điểm 

chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1,0 điểm. 

- Học sinh không trúng tuyển NV1, NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phải 

có ĐXT cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2,0 điểm. 

- Khi hạ điểm chuẩn cho phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện 

trúng tuyển. 

8. Thời gian tuyển sinh 

Học sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường (trực tuyến hoặc trực 

tiếp) từ ngày 10/7/2023 đến ngày 12/7/2023; nộp hồ sơ nhập học tại trường 

THPT và trường THPT tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu (nếu có) từ ngày 

19/7/2023 đến ngày 22/7/2023. 

9. Chương trình giáo dục 

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT thuộc 

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản chỉ đạo của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT. 

III. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

HÀ NỘI-AMSTERDAM, TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ, 

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN VÀ TRƯỜNG THPT SƠN TÂY 

1. Điều kiện dự tuyển 

a) Học sinh (hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh) có nơi 
thường trú tại Hà Nội. 

b) Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá 

trở lên. 
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IV. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỌC TIẾNG NHẬT NGOẠI NGỮ 1 

1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển 

Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS, đủ điều kiện đăng ký dự 

tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập không chuyên trên địa bàn thành phố 

Hà Nội năm học 2023 - 2024; học đủ 4 năm ngoại ngữ Tiếng Nhật (được thể 

hiện trong học bạ cấp THCS) tại các trường THCS.  

2. Đăng ký dự tuyển 

- Học sinh được đăng ký tối đa 03 (ba) NV vào ba trường THPT công lập 

theo thứ tự NV1, NV2, NV3, trong đó NV1 và NV2 phải thuộc hai trong ba 

trường: THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, THPT Việt Đức; NV còn lại phải 

thuộc khu vực tuyển sinh của học sinh. 

- Trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024”, 

học sinh phải chọn ngoại ngữ là Tiếng Nhật trong mục “Ngoại ngữ đăng ký học 

tại THPT”. Tuy nhiên, học sinh có thể chọn một ngoại ngữ bất kỳ (Tiếng Anh, 

Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Đức, Tiếng Hàn) để làm bài thi môn ngoại ngữ. 

- Học sinh không trúng tuyển lớp Tiếng Nhật ngoại ngữ 1 được xét tuyển 

vào lớp Tiếng Anh tại các NV đã đăng ký theo quy định. 

V. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 SONG NGỮ TIẾNG PHÁP VÀ LỚP 10 

TĂNG CƯỜNG TIẾNG PHÁP 

1. Tuyển sinh vào lớp 10 song ngữ tiếng Pháp 

a) Điều kiện dự tuyển: 

Học sinh đủ điều kiện dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên 

năm học 2023 - 2024, được dự tuyển vào lớp 10 song ngữ tiếng Pháp tại một 

trong hai trường THPT: chuyên Hà Nội-Amsterdam và Chu Văn An khi đảm 

bảo các yêu cầu sau: 

- Xếp loại học lực, hạnh kiểm cả năm của các lớp cấp THCS đạt loại Khá 

trở lên. 

- Xếp loại tốt nghiệp THCS đạt loại Khá trở lên. 

- Xếp loại công nhận tốt nghiệp Chương trình song ngữ tiếng Pháp cấp 

THCS từ loại Khá trở lên. 

- Có tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên 

năm học 2023 - 2024. 

b) Phương thức tuyển sinh: 

Tổ chức xét tuyển căn cứ vào kết quả bài thi 03 môn: Ngữ văn, Toán, 

Ngoại ngữ của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm 

học 2023 - 2024 (Điểm thi), kết quả kỳ thi tốt nghiệp Chương trình song ngữ 

tiếng Pháp cấp THCS (Điểm Pháp ngữ) và Điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển 

sinh. 

Kết quả trúng tuyển lấy theo ĐXT vào lớp song ngữ tiếng Pháp từ cao 

xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao cho từng trường. Điểm thấp nhất 
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3. Trực tiếp tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 chương trình giáo dục phổ 
thông và lớp 10 chương trình GDTX cấp THPT. 

4. Chỉ đạo và kiểm tra công tác tuyển sinh trên địa bàn Thành phố. 

5. Tổ chức công tác truyền thông rộng rãi để giáo viên, học sinh, cha mẹ 
học sinh và xã hội hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. 

6. Ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của các trường THPT; 
Quyết định phê duyệt kết quả tuyển sinh của từng trường THPT. Tiếp nhận hồ 
sơ của các Hội đồng tuyển sinh, Điểm thi, Ban chấm thi.  

7. Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật. 

8. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, đột xuất về 
công tác tuyển sinh với Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II. ĐỀ NGHỊ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN 

Đề nghị Công an Thành phố, Thanh tra Thành phố, Sở Tài chính, Sở 
Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hoá và Thể thao, Bưu điện thành 
phố Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, các ban, ngành liên quan 
theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào 
tạo và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt công tác tuyển sinh 
vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024. 

III. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ 

1. Thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi, tuyển sinh cấp quận, huyện, thị xã; tham 
gia, phối hợp, kiểm tra công tác tổ chức, thực hiện kỳ thi tuyển sinh tại các Điểm 
thi trên địa bàn. 

2. Chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo của 
quận, huyện, thị xã rà soát, chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các điều kiện phục vụ cho 
công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh tại các Điểm thi trên địa bàn. 

3. Phối hợp, chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các phường, xã, thị 
trấn và các trường tổ chức công tác truyền thông rộng rãi để giáo viên, học sinh, 
cha mẹ học sinh và xã hội hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. 

4. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào 
tạo và các trường trên địa bàn tổ chức công tác thi tuyển sinh theo đúng yêu cầu. 

IV. CÁC TRƯỜNG THPT, TRUNG TÂM GDNN-GDTX 

1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 
THPT năm học 2023 - 2024 tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà 
trường để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai công tác tuyển sinh. 

2. Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác tổ 
chức thi và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 theo đúng quy định. 

3. Đề xuất nhân sự trình Sở Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định thành lập 
Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 theo đúng quy định. 

4. Tổ chức học tập Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh cho toàn thể cán bộ, 
giáo viên, nhân viên nhà trường. 
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