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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình 

Định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 01/4/2019  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; 

           Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; 

Căn cứ Thông tư số 06/20212/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học 

phổ thông chuyên; 

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 23, Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động 

của trường trung học phổ thông chuyên ban hành Thông tư số 06/20212/TT-BGDĐT 

ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 100/TTr- 

SGDĐT ngày 16 /01/2023 về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh trung   

học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định số 15/2019/QĐ- 

UBND ngày 01/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (kèm theo ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 12/BC-STP ngày 16/01/2023). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 Điều 13 Quy chế tuyển sinh trung học 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2019/QĐ- 

UBND ngày 01/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 



1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau: 

“3. Tuyển sinh cho các trường THPT chuyên 

a) Điều kiện xét tuyển 

- Chỉ xét tuyển vào lớp chuyên đối với thí sinh dự thi đủ các bài thi quy định, 

không vi phạm Quy chế thi, bài thi môn chuyên đạt từ 5,00 điểm trở lên và các bài thi 

còn lại đều đạt từ 3,00 điểm trở lên.  

- Chỉ xét tuyển vào lớp không chuyên đối với thí sinh dự thi đủ các bài thi quy 

định, không vi phạm Quy chế thi, tất cả các bài thi đều đạt trên 2,00 điểm.  

b) Điểm xét tuyển 

- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên (ĐXTC) được tính như sau:  

ĐXTC= Tổng điểm 3 bài thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh + điểm bài thi môn 

chuyên x 2. 

- Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên (ĐXTKC) được tính như sau: 

ĐXTKC = Tổng điểm 4 bài thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, môn chuyên 

c) Cách xét tuyển 

- Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ điểm 

cao xuống thấp để tuyển sinh cho từng lớp chuyên theo chỉ tiêu được giao. Trường hợp 

xét đến chỉ tiêu cuối cùng nếu có nhiều thí sinh có ĐXTC bằng nhau thì tiếp tục xét 

chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên cao hơn; có điểm sơ 

tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn cả năm của môn thi chuyên ở lớp 9 cao hơn; 

có điểm trung bình các môn cả năm học lớp 9 cao hơn.  

- Xét tuyển vào lớp không chuyên: Sau khi xét tuyển vào các lớp chuyên, các thí 

sinh không trúng tuyển vào lớp chuyên được xét tuyển vào các lớp không chuyên. Căn 

cứ điểm xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ điểm cao xuống thấp để tuyển học 

sinh cho lớp không chuyên theo chỉ tiêu được giao. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối 

cùng nếu có nhiều thí sinh có ĐXTKC bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ 

tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm 

trung bình các môn cả năm học lớp 9 cao hơn. 

d) Những thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên, Hội đồng tuyển 

sinh sẽ căn cứ vào nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký tại hồ sơ để chuyển danh sách 

những thí sinh này vào danh sách những thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT 

công lập để xét tuyển.”. 



2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau: 

“4. Tuyển sinh cho các trường THPT công lập 

a) Điều kiện xét tuyển 

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy 

chế thi và các bài thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh đều đạt trên 0,0 điểm. 

b) Điểm xét tuyển 

Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính như sau: 

ĐXT = (điểm bài thi Ngữ văn + điểm bài thi Toán) x 2 + điểm bài thi Tiếng Anh + 

điểm ưu tiên (nếu có). 

c) Cách xét tuyển 

- Căn cứ điểm xét tuyển, tiến hành xét từ điểm cao xuống thấp để tuyển học sinh 

vào từng trường theo chỉ tiêu được giao. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng nếu có 

nhiều thí sinh có ĐXT bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên điểm 

trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình cao hơn. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cụ thể mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 

các nguyện vọng cho các trường THPT có chung địa bàn tuyển sinh.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày     tháng     năm 2023.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

 

 

 

               TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận:             KT.CHỦ TỊCH 

 - Như Điều 3;                        PHÓ CHỦ TỊCH 
 - Bộ GD&ĐT; 

 - Cục kiểm tra văn bản quy phạm 

   pháp luật - Bộ Tư pháp; 

 - TT. Tỉnh ủy; 

 - TT.HĐND tỉnh; 

 - UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

 - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định;                  Lâm Hải Giang                     
 - CT, các PCT UBND tỉnh;                                      

 - Sở Tư pháp; 

 - PVP VX;            
 - Lưu: VT, K9.       
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