
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 
SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO 

 
Số: 665/SGDĐT-KTKĐCLGD 
V/v hướng dẫn bổ sung thi tuyển sinh 

lớp 10 THPT năm học 2014- 2015 

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

 
 

        Hải Dương, ngày 28 tháng 5 năm 2014 

 

 Kính gửi: - Các trường trung học phổ thông 
  - Các phòng Giáo dục- Đào tạo huyện, thị xã, thành phố 

 
 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 546/KH- SGDĐT ngày 29/4/2014 
về Kế hoạch thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Trãi năm học 2014- 2015 và 
Công văn số 578/KH-SGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2014 về Kế hoạch tuyển sinh vào 
lớp 10 THPT năm học 2014- 2015. Sở hướng dẫn bổ sung về thi tuyển sinh lớp 10 
năm học 2014- 2015 như sau: 
I. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Trãi. 
Lịch thi cụ thể 

 Ngày Buổi sáng Buổi chiều 

18/6/2014 

7h00’: Họp lãnh đạo HĐCT; 
họp HĐCT; tổ chức học quy 
chế; kiểm tra hồ sơ thí sinh. 

Thi môn: Ngữ văn 
13h30': Mở bì đề thi 
13h55': Giao đề thi cho thí sinh. 
14h00': Tính giờ làm bài 
Thời gian làm bài: 120 phút 

19/6/2014 

Thi môn: Toán 
7h30': Mở bì đề thi 
7h55': Giao đề thi cho thí sinh 
8h00': Tính giờ làm bài 
Thời gian làm bài: 120 phút 

Thi môn: Tiếng Anh 
13h30': Mở bì đề thi 
13h55': Giao đề thi cho thí sinh 
14h00': Tính giờ làm bài 
Thời gian làm bài: 90 phút 

20/6/2014 

Thi các môn chuyên: Ngữ 
văn, Toán, (học sinh vào lớp 
chuyên Tin thi môn chuyên  là 
Toán), Sinh học 

7h30': Mở bì đề thi 
7h55': Giao đề thi cho thí sinh 
8h00': Tính giờ làm bài 
Thời gian làm bài: 150 phút 

Thi các môn chuyên: Vật lý, 
Hoá học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng 
Anh. 

13h30': Mở bì đề thi 
13h55': Giao đề thi cho thí sinh 
14h00': Tính giờ làm bài 
Thời gian làm bài: Hoá học, 

Tiếng Anh: 120 phút; các môn 
chuyên khác: 150 phút. 

II. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập khác 
1. Lịch thi cụ thể 
- Ngày 11/7/2014: 7h30’ họp lãnh đạo HĐCT, họp HĐCT; tổ chức học quy chế, 

kiểm tra hồ sơ thí sinh, nhận đề thi (có công văn riêng) 
 16h00’ khai mạc kỳ thi. 



 
Ngày Buổi sáng Buổi chiều 

12/7/2014 

Thi môn: Ngữ văn (đợt 1) 
7h30': Mở bì đề thi 
7h55': Giao đề thi cho thí sinh 
8h00': Tính giờ làm bài 
Thời gian làm bài: 120 phút 

Thi môn: Toán (đợt 1) 
13h30': Mở bì đề thi 
13h55': Giao đề thi cho thí sinh 
14h00': Tính giờ làm bài 
Thời gian làm bài: 120 phút 

13/7/2014 

Thi môn: Tiếng Anh (đợt 1) 
7h30': Mở bì đề thi 
7h55': Giao đề thi cho thí sinh 
8h00': Tính giờ làm bài 
Thời gian làm bài: 60 phút 

Thi môn: Tiếng Anh (đợt 2) 
13h30': Mở bì đề thi 
13h55': Giao đề thi cho thí sinh 
14h00': Tính giờ làm bài 
Thời gian làm bài: 60 phút 

14/7/2014 

Thi môn Ngữ văn (đợt 2) 
7h30': Mở bì đề thi 
7h55': Giao đề thi cho thí sinh 
8h00': Tính giờ làm bài 
Thời gian làm bài: 120 phút 

Thi môn: Toán (đợt 2) 
13h30': Mở bì đề thi 
13h55': Giao đề thi cho thí sinh 
14h00': Tính giờ làm bài 
Thời gian làm bài: 120 phút 

2. Cấu trúc đề thi môn tiếng Anh (môn thứ 3) 
- Thời gian: 60 phút 
Đề thi bao gồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm khách quan 
 (Tự luận: 50%; trắc nghiệm: 50%) 
a. Ngữ pháp - Từ vựng: khoảng 35% tổng điểm 
- Kiểm tra ngữ pháp, từ vựng thuộc các chủ đề trong chương trình. Số lượng câu hỏi: 
khoảng 15 câu 
b. Chức năng ngôn ngữ: khoảng 15% tổng điểm 
- Kiểm tra việc sử dụng cấu trúc và từ vựng để thực hiện các mục đích giao tiếp cơ bản 
có trong chương trình. Số lượng câu hỏi: khoảng 5 câu. 
c. Đọc hiểu: khoảng 25% tổng điểm 
- Kiểm tra kỹ năng đọc hiểu văn bản lấy thông tin khái quát và cụ thể, độ dài đoạn văn 
khoảng 150 từ. Số lượng câu hỏi: khoảng 5 câu 
d. Viết: khoảng 25% tổng điểm 
- Viết lại câu giữ nguyên nghĩa, sử dụng từ cho trước có nội dung trong chương trình. 
Số lượng câu hỏi: khoảng 5 câu 
- Viết thư, viết đoạn văn có gợi ý, hướng dẫn thuộc các chủ đề trong chương trình, độ 
dài khoảng 80-100 từ.  

 (Với kỳ thi vào lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Trãi: Môn tiếng Anh thi 
không chuyên có cấu trúc giống cấu trúc ở trên; riêng môn tiếng Anh thi chuyên 
Anh, cấu trúc giống như cấu trúc môn tiếng Anh thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp 
tỉnh (không có phần kỹ năng nói)).  



 Sở yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các trường THPT thông báo rộng rãi 
về kỳ thi tuyển sinh trên các phương tiện thông tin của nhà trường, xây dựng kế hoạch 
cụ thể để thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường THPT năm học 2014-2015 đảm 
bảo chất lượng, nghiêm túc, đúng quy chế.  
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT (để báo cáo); 
- Như kính gửi (để thực hiện); 
- Lưu. 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 
 
 
                         (đã kí) 
 
 

Đoàn Thị Minh Công 
 


