K thi THPT Quc gia và xét tuyn H nm 2018 có im mi nh nh thi gm c lp 11, gim im u tiên, m
rng tuyn thng vào trng s phm...
Khong 4 tháng na, thí trên trên c nc s bt u tham d k thi THPT Quc gia nm 2018 ly ó làm cn c
xét tuyn vào các trng H, C.
Phng án thi cng nh d tho v quy ch tuyn sinh H, C nm nay có mt s thay i s tác ng ln n thí sinh.
1. thi bao gm c kin thc lp 11
Theo phng án thi THPT Quc gia nm 2018 ã c B GD-T công b, thi nm nay ca ca thí sinh s
không còn ch nm trong chng trình lp 12 mà có c lp 11.

thi THPT Quc gia nm 2018 s bao gm c kin thc lp 11 (nh minh ha)

B GD-T ang xây dng ngân hàng câu hi thi chun hóa, nâng cao phân hóa ca thi theo chng
trình giáo dc ph thông hin hành và tng bc nh hng ni dung theo l trình trin khai chng trình giáo
dc ph thông mi.
K thi THPT quc gia 2018 s gm 5 môn thi: Toán, Ng vn, Ngoi ng, Khoa hc t nhiên (t hp các
môn Vt lý, Hóa hc, Sinh hc) và Khoa hc xã hi (t hp các môn Lch s, a lý, Giáo dc công dân).
Trong ó, 3 bài thi là bt buc gm Toán, Ng vn, Ngoi ng và 1 bài thi t chn: bài thi Khoa hc t nhiên
hoc bài thi Khoa hc xã hi.
Vi bài thi Ngoi ng, thí sinh có th chn mt trong các th ting là Anh, Nga, Pháp, Trung, c, Nht.
i vi h giáo dc thng xuyên s phi tri qua 2 bài thi bt buc gm: Toán, Ng vn và mt bài thi t chn là
Khoa hc t nhiên (t hp các môn Vt lý, Hóa hc, Sinh hc) hoc bài thi Khoa hc xã hi (t hp các môn
Lch s, a lý).
2. im xét tt nghip THPT t 5 im tr lên
D tho Thông t Sa i, b sung mt s iu ca Quy ch thi trung hc ph thông quc gia và xét công nhn tt

nghip THPT cng quy nh thí sinh t do cha tt nghip THPT, ngoài vic phi ng ký d thi và np y các
giy t, úng th tc, úng thi hn, còn m bo ã tt nghip THCS.

Thí sinh có im xét tt nghip t 5 im tr lên c công nhn tt nghip THPT (nh minh ha)

Trng hp không iu kin d thi trong các nm trc do b xp loi kém v hc lc lp 12, thí sinh phi ng ký
và d k kim tra cui nm hc ti trng ph thông hoc ni ng ký d thi mt s môn hc có im trung bình di 5.
iu kin này m bo iu kin v hc lc, ly im bài kim tra thay cho im trung bình môn hc tính li im
trung bình c nm.
Ti khon 3, iu 13, thí sinh t do ngoài các h s theo quy nh trc ó, phi có thêm giy xác nhn ca trng
ph thông ni hc lp 12 hoc ni ng ký d thi v xp loi hc lc i vi nhng hc sinh xp loi kém. Ngoài ra, phi
có bn sao hp l bng tt nghip THCS, có giy xác nhn im bo lu (nu có) do hiu trng trng ph thông
ni thí sinh ã d thi nm trc xác nhn.
Thí sinh ã tt nghip trung cp nu không có hc b THPT hoc giáo dc thng xuyên thì phi có xác
nhn ca c s giáo dc và ào to ni thí sinh theo hc ngh v vic ã hoàn thành các môn vn hóa. i tng
này ch cn np bn sao bng trung cp, không cn bng THCS.
Khon 1 iu 38 sa i nh sau: Thí sinh iu kin d thi, không b k lut hy kt qu thi, tt c các bài thi và
các môn thi thành phn ca bài thi t hp ly im xét công nhn tt nghip u t trên 1 im theo thang im
10 và có im xét tt nghip t 5 im tr lên c công nhn tt nghip THPT.
khon 6 iu 49, hy kt qu thi và lp h s gi các c quan có thm quyn xem xét x lý theo quy nh ca
pháp lut vi nhng thí sinh vi phm mt trong các li sau: Gi mo h s hng ch u tiên, khuyn khích; S

dng vn bng, chng ch không hp pháp; ngi khác thi thay, làm bài thay di mi hình thc; Có hành
ng gây ri, phá hoi k thi; hành hung cán b hoc thí sinh khác; S dng Giy chng nhn kt qu thi
không hp pháp.

D kin nm nay, im thi ca thí sinh c làm tròn n hai ch s thp phân (nh minh ha)

3. H khung im u tiên
T nm 2018, khung im u tiên theo i tng và khu vc, mc chênh lch im trúng tuyn gia hai khu vc k
tip là 0,25 im.
Theo quy nh c, mc im chênh lch im trúng tuyn gia hai khu vc k tip là 0,5 im. Nh vy, mc im
chênh lch này ã gim 0,25 im so vi các nm trc ây, nhm m bo s công bng hn gia các thí sinh
các vùng min khác nhau. Mc chênh lch im trúng tuyn gia hai nhóm i tng k tip vn c gi nguyên
là nh các nm trc là mt im.
4. im thi c làm tròn n hai ch s thp phân
im xét tuyn là tng im các bài thi/môn thi theo thang im 10 i vi tng bài thi/môn thi ca tng t hp
xét tuyn và cng vi im u tiên i tng, khu vc c làm tròn n hai ch s thp phân.
Nm 2017, B quy nh im thi c làm tròn n 0,25. Nh vy, im thi ca thí sinh nm nay s chi tit hn. iu
này nhm m bo công bng hn cho các thí sinh giúp các trng thun li hn trong công tác xét tuyn.
5. Ch quy nh im sàn vi ngành S phm
D kin, nm 2018, các trng t xác nh ngng m bo cht lng u vào nu thy, công b trên trang thông tin
in t ca trng trc khi thí sinh iu chnh nguyn vng.
B GD-T ch quy nh ngng m bo cht lng u vào i vi nhóm ngành ào to giáo viên các trình i hc,
cao ng, trung cp. Vi các trng xét tuyn da trên im thi trung hc ph thông quc gia, ngng im này c
B xác nh cn c kt qu ca k thi.
6. Thí sinh phi t hc lc gii mi c xét vào i hc s phm

Vi hình thc thc xét tuyn da vào kt qu hc tp trung hc ph thông, ngng m bo cht lng u vào ngành
thuc nhóm ngành ào to giáo viên trình i hc là hc sinh xp loi hc lc lp 12 t gii tr lên. Vi trình
cao ng, trung cp xét tuyn hc sinh xp loi hc lc lp 12 t khá tr lên.

B GD-T quy nh, d kin nm nay, thí sinh phi t hc lc gii mi c xét vào i hc s phm (nh minh ha)

7. Ngành s phm m rng iu kin tuyn thng vi hc sinh trng chuyên
Các trng ào to s phm có th m rng din xét tuyn thng i vi các hc sinh ã tt nghip trng trung hc ph
thông chuyên ca các tnh vào các ngành phù hp vi môn hc chuyên hoc môn t gii. iu kin xét
tuyn là thí sinh có 3 nm hc THPT chuyên ca tnh t hc sinh gii hoc t gii nht, nhì, ba trong các k
thi hc sinh gii do cp tnh tr lên t chc và các iu kin khác do trng quy nh trong án tuyn sinh ca
trng.
ây là mt im hoàn toàn mi vì trong các quy nh xét tuyn thng trình H, C vào các ngành s phm
các nm trc ây, ch hc sinh t thành tích trong các k thi hc sinh gii cp quc gia, quc t mi c u tiên
xét tuyn thng. Cng theo d tho mi này, ngi có bng trung cp ngành s phm loi gii tr lên, ngi có
bng trung cp ngành s phm loi khá có ít nht hai nm làm vic theo chuyên ngành hoc ngh ã c ào
to c tuyn thng vào cùng ngành s phm trình cao ng.
8. Thí sinh t gii v m thut c u tiên, tuyn thng
D tho quy ch mi v tuyn sinh H, C cng b sung gii thng m thut vào danh sách tiêu chí c hng u
tiên xét tuyn hoc tuyn thng vào các trng H, C trung cp.
C th, thí sinh ot gii chính thc trong các cuc thi ngh thut quc t v ca, múa, nhc, m thut c B Vn

hóa Th thao và Du lch công nhn thì c xét tuyn thng vào hc các ngành tng ng trình i hc, cao
ng, trung cp ca các trng nng khiu, ngh thut theo quy nh ca tng trng. Thí sinh ot gii chính thc
trong các cuc thi ngh thut chuyên nghip chính thc toàn quc v ca, múa, nhc, m thut ã tham d k
thi trung hc ph thông quc gia, không có môn nào có kt qu t mt im tr xung, c trng u tiên xét
tuyn theo quy nh ca tng trng.
Thi gian c tính hng u tiên là không quá 4 nm tính n ngày d thi hoc xét tuyn vào trng.
9. Trng cp nht và công b danh sách thí sinh trúng tuyn
D kin, các trng có th thc hin nhiu t tuyn sinh trong nm, án tuyn sinh ca các t phi c công b trên
trang thông tin in t ca trng và Cng thông tin tuyn sinh ca B GD-T trc khi thí sinh ng ký xét
tuyn ít nht 15 ngày.
Trc các ngày cui cùng ca tháng chn, các trng phi cp nht danh sách thí sinh trúng tuyn và
danh sách thí sinh nhp hc ca các t tuyn sinh lên trang thông tin in t ca trng và cng thông tin
tuyn sinh ca B GD-T.

Nm nay, ln u tiên, B GD-T yêu cu các trng phi công khai t l sinh viên chính quy có vic làm sau
12 tháng (nh minh ha)

10. Trng H phi công khai t l sinh viên chính quy có vic làm
Nm nay, ln u tiên, B GD-T yêu cu các trng phi công khai t l sinh viên chính quy có vic làm
sau 12 tháng k t khi tt nghip ca 2 nm gn nht trc mt nm so vi nm tuyn sinh theo khi ngành
trong án tuyn sinh. Nhng trng không công khai y các thông tin theo quy nh thì không c
thông báo tuyn sinh.

Bên cnh ó, các trng cng phi cung cp thông tin khác v iu kin m bo cht lng nh c s vt cht (phòng
hc, phòng thc hành/thí nghim và các trang thit b chính yu, hc liu), i ng ging viên, quy mô ào
to...
Trong trng hp thay i ni dung án, trng phi công b trc ít nht 10 ngày tính n ngày u tiên thí sinh
iu chnh nguyn vng và có trách nhim thông báo ti thí sinh có liên quan n vic thay i ni dung án
ca trng.
Trng hp b phát hin kê khai thông tin không úng vi iu kin thc t thì b x lý vi phm theo quy nh./.
Theo Bích Lan/VOV.VN

