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Năm học 2021–2022
I. ĐIỀU KIỆN XÉT VÀO LỚP TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH
Học sinh có nguyện vọng vào lớp Tăng cường tiếng Anh sẽ được xét căn cứ trên 01
trong 03 tiêu chí sau:
1. Đã học lớp Tăng cường tiếng Anh ở cấp Trung học cơ sở.
2. Có chứng chỉ Anh văn IELTS đạt từ 4.0 trở lên ( hoặc các chứng chỉ tương đương).
3. Chưa học lớp Tăng cường tiếng Anh, chưa có chứng nhận Anh văn quốc tế nhưng
có nguyện vọng ( Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào điểm xét tuyển vào lớp 10 và thành tích
học tập ở bậc Trung học cơ sở để xét).
Ghi chú: Học sinh học lớp Tăng cường tiếng Anh sẽ được định hướng vào các ngành có
xét tổ hợp bài thi KHOA HỌC TỰ NHIÊN ( môn Lý – Hóa – Sinh) khi dự thi Trung học phổ
thông Quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng.
II. ĐIỀU KIỆN XÉT VÀO CÁC LỚP NÂNG CAO:
Nhà trường chủ yếu căn cứ điểm xét tuyển vào lớp 10 ( theo thứ tự điểm từ cao xuống
thấp đến khi đủ chỉ tiêu, nếu đồng điểm sẽ xét tiêu chí phụ về học lực lớp 9 và bậc THCS) để
xếp vào các lớp nâng cao theo nguyện vọng của học sinh:
1. Lớp Khoa học tự nhiên nâng cao TOÁN - LÝ - HÓA.
2. Lớp Khoa học tự nhiên nâng cao TOÁN - HÓA - SINH.
3. Lớp Khoa học tự nhiên nâng cao TOÁN - LÝ - ANH.
4. Lớp Khoa học tự nhiên + TOÁN - VĂN – ANH.
5. Lớp Tăng cường tiếng Anh + Khoa học tự nhiên ( Toán – Lý – Hóa)
6. Lớp Khoa học xã hội ( Sử - Địa – GDCD) + TOÁN - VĂN - ANH
Lưu ý: Khi xét tuyển,nếu học sinh chưa đủ điều kiện vào lớp nâng cao, nhà trường sẽ chuyển
sang các lớp cơ bản tương ứng:
- Lớp cơ bản KHOA HỌC TỰ NHIÊN ( Nếu chọn ở mục 1,2,3,4,5).
- Lớp cơ bản KHOA HỌC XÃ HỘI ( Nếu chọn ở mục 6).

III. MỘT SỐ NGÀNH HỌC Ở BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Lớp

Ngành học
1. Tự nhiên
Kinh tế, y, dược, điều dưỡng, ding dưỡng, kĩ thuật, kiến trúc, xây
- TN Cơ bản.
dựng, công nghệ, tài chính,luật, ngân hàng,thương mại, sư phạm,
- Nâng cao:
quản trị kinh doanh, marketing, kế toán, kiểm toán, khoa học máy
+ KHTN nâng cao T-L-H. tính, quản lí, logistics và quản lí chuỗi cung ứng, du lịch, ngôn
+ KHTN nâng cao T-L-A. ngữ Anh, quan hệ công chúng…..
+ KHTN nâng cao T-H-Si
+ KHTN nâng cao T-V-A
+ TCTA + KHTN
2. Lớp Xã hội
Báo chí, sư phạm, luật, ngôn ngữ, công tác xã hội, tâm lí học,
- XH cơ bản
thương mại, kinh tế, tài chính, ngân hàng,luật, chính trị học, quản
- KHXH nâng cao T-V-A lí nhà nước, giáo dục học, du lịch, ngôn ngữ Anh, quan hệ công

chúng …
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