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THÔNG BÁO 

Về việc thi tuyển sinh bổ sung vào lớp chuyên khối 11, 12 

Năm học 2019 – 2020 

 

 

Căn cứ công văn số 1546/SGDĐT–GDTrH ngày 17 tháng 6 năm 2019 

của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc tuyển sinh bổ sung vào 

lớp chuyên khối 11, 12 năm học 2019-2020; 

Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng thành phố Cần Thơ thông báo về việc 

thi tuyển sinh bổ sung vào lớp chuyên năm học 2019-2020 như sau: 

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

Môn 
Tin 

học 

Vật 

lý 

Sinh 

học 

Ngữ 

văn 

Lịch 

sử 

Địa 

lý 

Tiếng 

Pháp 

Số 

lượng 

Khối 11 21 - 7 - 26 25 24 

Khối 12 22 11 7 19 31 25 - 

 

2. Đối tượng và điều kiện dự thi: 

- Đối tượng dự thi:  

+ Học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 10 năm học 2018-2019 đối 

với học sinh đăng kí dự thi vào lớp chuyên khối 11.  

+ Học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 11 năm học 2018-2019 đối 

với học sinh đăng kí dự thi vào lớp chuyên khối 12.  

- Điều kiện dự thi:  

+ Xếp loại các năm học ở bậc trung học phổ thông đều đạt học lực giỏi, 

hạnh kiểm tốt. 

+ Điểm trung bình cả năm học 2018-2019 môn dự thi đạt từ 8,0 trở lên đối 

với các môn Vật lý, Sinh học, Tin học; từ 7,5 trở lên đối với các môn Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa lý, Tiếng Pháp. 

3. Môn thi, nội dung và thời gian: 

- Môn thi tuyển bổ sung: Là một môn chuyên đăng kí dự thi. 

- Nội dung: Chương trình chuyên sâu và nâng cao lớp 10 đối với thí 

sinh dự thi vào lớp chuyên khối 11; chương trình chuyên sâu và nâng cao lớp 

10 và 11 đối với thí sinh dự thi vào lớp chuyên khối 12. 

- Thời gian làm bài: 150 phút. 

- Thời gian thi tuyển: 07 giờ 00 phút ngày 17/7/2019 (Thứ năm). 
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4. Hồ sơ dự thi: 

- Hồ sơ gồm 01 phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh bổ sung vào lớp 

chuyên có xác nhận của trường THPT  trong năm học 2018 – 2019, 

mẫu đơn tải từ trang thông tin điện tử: http://chuyenlytutrong.edu.vn.  

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/6/2019 đến ngày 05/7/2019. 

 5. Điều kiện trúng tuyển: Hồ sơ hợp lệ và điểm thi đạt từ 7,0 điểm trở lên 

(tính theo thang điểm 10). 

6. Hồ sơ nhập học: 

- Học bạ THPT (bản chính). 

- Bản sao giấy khai sinh. 

- Giấy trúng tuyển vào lớp 10. 

- Bằng tốt nghiệp THCS. 

7.  Địa điểm nhận hồ sơ và thi tuyển: Trường THPT chuyên Lý Tự 

Trọng, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 

 

 

 Hiệu trưởng 

 

 

 

 

Cao Thị Ngọc Hà 
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