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MỘT SỐ LƯU Ý TRIỂN KHAI TẬP HUẤN QUY CHẾ THI THPT 

QUỐC GIA 2018 

1. Nộp hồ sơ thi THPT quốc gia hạn cuối ngày 09/04/2018(thứ hai tuần 33) 

về thầy Lê Văn Linh(GVCN nộp) để nhà trường nhập liệu, kiểm tra hồ 

sơ. 

2. Xét tuyển các trường Học viện tòa án( liên hệ tòa án nhân dân huyện), đại 

học kiểm sát(liên hệ viện kiểm sát nhân dân huyện), Công an(liên hệ công 

an huyện), Quân đội (liên hệ huyện đội): thời gian xét tuyển từ 01/4 đến 

20/4/2018. 

3. Nộp hồ sơ:  

- Thí sinh nộp cho giáo viên chủ nhiệm: 01 bản sao sổ hộ khẩu, 01 bản sao 

2 mặt chứng minh nhân dân (bản sao có công chứng), trường hợp nào 

thiếu giấy khai sinh thì nộp bổ sung 

- Hồ thi THPT quốc gia 2018: gồm 01 bì đựng phiếu đăng ký dự thi có dán 

ảnh 4x6. Bên trong chứa phiếu số 1, phiếu số 2 thông tin phải giống nhau. 

Nộp 2 ảnh 4x6 mới chụp trong vòng sáu tháng mặt sau ảnh ghi: họ và tên, 

ngày, tháng, năm sinh, 2 tấm ảnh này đựng trong phong bì nhỏ. 

- Các trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên tuyển sinh(01,02,03,04,05,06,07) 

thì nộp các giấy tờ ưu tiên kèm theo: ví dụ dân tộc thiểu số nộp giấy khai 

sinh bản sao; con thương binh, bệnh binh nộp thẻ thương binh, bệnh binh 

và giấy khai sinh bản sao có công chứng… 

4. Điểm mới chủ yếu trong thi THPT quốc gia 2018:  

- Chương trình thi chủ yếu lớp 11, 12 mà trọng tâm là lớp 12. Đề thi có 

tăng sự phân hóa khoảng 60% chương tình cơ bản, 40 % có phân hóa, đề 

thi có tăng sự phân hóa hơn so với các năm trước. 

- Điểm thi làm tròn đến 2 số thập phân: 0,25, 0,26, 0,27… 

- Phiếu trả lời trắc nghiệm được quản lý chặt niêm phong bàn giao tại từng 

phòng thi. 

- Khi có gian dối, giả mạo hồ sơ vi phạm quy chế thi(thi hộ, gây rối, hành 

hung, sử dụng kết qủa thi không hợp pháp) thì hủy kết quả thi và giao cho 

cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

- Lịch thi bắt đầu từ 24/6/2018 đến 27/06/2018. 

- Với môn thi tổ hợp KHTN, KHXH thì thời gian khoảng cách giữa 2 bài 

thi thành phần là 10 phút (05 phút thu bài, giấy nháp và 5 phút phát đề) 

- Mỗi thí sinh trong phòng thi có mã đề thi riêng. 



- Khi phát đề, thí sinh kiểm tra đề thi báo cáo với giám thị khi đề có sự cố 

như mờ, nhòe, thiếu trang…. Nếu phát hiện chậm thí sinh phải tự chịu 

trách nhiệm. 

- Đăng ký nguyện vọng tuyển sinh đại học, cao đẳng: Không giới hạn 

nguyện vọng, số  trường. Năm nay có nhiều tổ hợp môn mới học sinh lưu 

ý. Lưu ý thí sinh phải ghi đúng mã trường, mã ngành,/nhóm ngành, tên 

ngành/nhóm ngành và mã tổng hợp môn xét tuyển. Thí sinh cần tìm hiểu 

trên website của trường, ngành ngề cần lựa chọn. các trường hợp xét 

tuyển thì thí sinh cứ đăng ký làm hồ sơ trước, hạn cuối trước 17 giờ ngày 

20/4/2017 thí sinh có thể đổi, làm lại hồ sơ hoặc sau khi có kết quả thi 

THPT quốc gia thí sinh có thể được đổi nguyện vọng 01 lần. Các môn thi 

năng khiếu học sinh tự liên hệ với trường tổ chức để thực hiện đăng ký và 

tham gia  dự thi. 

- Kết qủa thi THPT quốc gia công bố ngày 11/7/2018. Sau khi có kết quả 

thi thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng 01 lần duy nhất trực tuyến 

hoặc gặp trực tiếp nhà trường để điều chỉnh: Từ 19/7/2018 đến 17 giờ 

ngày 28/7/2018. 

- Mỗi thí sinh được cấp 01 mật khẩu riêng, truy cập thituýeninh.vn, thầy 

Linh sẽ cung cấp mật khẩu có thí sinh. 

 

 


