
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 

Số:  /2018/TT-BGDĐT
 

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4
khoản 2 Điều 7 của Quy ch
học phổ thông ban hành 

tháng 4 năm 2014

 

 Căn cứ Luật Giáo dục ng
một số điều của Luật Giáo dục ng

 Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v
và Đào tạo;  

 Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ
phủ quy định chi tiết và hư
định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11
sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ
Chính phủ quy định chi tiết v
Nghị định số 07/2013/NĐ
sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ
năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2006/NĐ
tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết v
điều của Luật Giáo dục; 

 Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ
Chính phủ quy định trách nhiệm

 Theo đề nghị của Vụ tr

 Bộ trưởng Bộ Giáo dục v
Điều 2, khoản 2 Điều 4, đi
tuyển sinh trung học cơ sở v
tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18
Đào tạo. 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung 
và đoạn đầu khoản 2 Đi
sinh trung học phổ thông ban h
ngày 18 tháng  4 năm 2014 c

 1. Khoản 1 Điều 2 đư

ẠO 

BGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - H

 
Hà Nội, ngày tháng

 
THÔNG TƯ 

ản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 v
Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuy
ành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-

tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào t
 

ứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung 
ột số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

ứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 c
ủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 

ứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 
à hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị 

CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
ột số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 

ủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
ị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc 

ửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 
ổ sung một số điều của Nghị định 75/2006/NĐ

ủa Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi h

ứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 
ủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

ề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,  

ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 
điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Đi

ở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông 
BGDĐT ngày 18 năm 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục v

ổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4
Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học c

ọc phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT
ngày 18 tháng  4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào t

được sửa đổi, bổ sung như sau: 

ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Hạnh phúc 

tháng  năm 2018 

ểm d khoản 1 và đoạn đầu 
à tuyển sinh trung 

-BGDĐT ngày 18 
à Đào tạo 

ật sửa đổi, bổ sung 

CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính 
ấu tổ chức của Bộ Giáo dục 

năm 2006 của Chính 
ột số điều của Luật Giáo dục; Nghị 

ủa Chính phủ sửa đổi, bổ 
tháng 8 năm 2006 của 

ột số điều của Luật Giáo dục; 
ủa Chính phủ về việc 

CP ngày 11 tháng 5 
ổ sung một số điều của Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 

ớng dẫn thi hành một số 

tháng 12 năm 2010 của 
 

ửa đổi, bổ sung khoản 1 
Điều 7 của Quy chế 
ành kèm theo Thông 

ởng Bộ Giáo dục và 

ản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 
ế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển 

ố 11/2014/TT-BGDĐT 
à Đào tạo như sau: 



 

 

 "1. Hằng năm, tổ chức một lần tuyển
phổ thông; việc tuyển sinh v
chính xác, công bằng, khách quan
cơ sở trên địa bàn." 

 2. Khoản 2 Điều 4 đ

 "2. Tuyển sinh trung h
giáo dục có số học sinh đăng ký v
dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện 
hoặc kết hợp xét tuyển với 

 3. Điểm d khoản 1 Điều 7 

 "d) Học sinh đạt giải cấp quốc gia v
thể thao; Cuộc thi khoa họ
sở và trung học phổ thông

 4. Đoạn đầu khoản 

 "Sở giáo dục và đào t
tượng được cộng điểm ưu 
đối tượng được ưu tiên kế tiếp

 Điều 2. Bãi bỏ kho
tên Điều 7 và khoản 1 Điều 10.

Điều 3. Thông tư này có hi
giáo dục và đào tạo có quy đ
phổ thông thì tiếp tục áp d

Điều 4. Chánh Văn ph
Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ tr
vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục v
thành phố trực thuộc Trung 
nhiệm thi hành Thông tư này./.

 Nơi nhận: 
- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Uỷ ban VHGD TNTNNĐ của Quốc hội (để 
báo cáo);  
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ T
- Các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 
TW (để thực hiện); 
- Như Điều 3; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ GD&ĐT; 
- Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDTrH. 
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ằng năm, tổ chức một lần tuyển sinh vào trung học c
ổ thông; việc tuyển sinh vào trung học cơ sở, trung học phổ thông bảo đảm 

ằng, khách quan, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dụ

ản 2 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

n sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển. 
ố học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuy

ớng dẫn thực hiện phương án tuyển sinh theo phương th
 kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh." 

ểm d khoản 1 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

ọc sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục 
ọc, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung h

thông." 

ản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau

ào tạo quy định mức điểm cộng thêm cho t
ưu tiên với mức chênh lệch điểm cộng thêm

ế tiếp là 0,5 điểm tính theo thang điểm 10

khoản 3 Điều 7; cụm từ "khuyến khích" tại khoản 4 Điều 6, 
ản 1 Điều 10. 

g tư này có hiệu lực kể từ ngày  tháng
quy định cộng điểm khuyến khích đối với học sinh thi nghề 

áp dụng tuyển sinh năm học 2018-2019. 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ tr
ểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Th

ộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân t
ố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và 

ành Thông tư này./. 

ốc hội (để báo cáo); 
ủ (để báo cáo); 

ỷ ban VHGD TNTNNĐ của Quốc hội (để 

ể báo cáo); 

ục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
ố trực thuộc 

 

ọc cơ sở và trung học 
ở, trung học phổ thông bảo đảm 

ực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung học 

n. Trường hợp cơ sở 
êu tuyển sinh, sở giáo 

ương thức xét tuyển 

 

ốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục 
c sinh trung học cơ 

như sau: 

êm cho từng nhóm đối 
ng thêm giữa hai nhóm 

10, gồm:" 

ụm từ "khuyến khích" tại khoản 4 Điều 6, 

 năm 2018. Các sở 
ối với học sinh thi nghề 

ởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng 
ên, Thủ trưởng các đơn 

ban nhân dân tỉnh, 
à đào tạo chịu trách 

 


