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Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018-2019 

tỉnh Sơn La 

Xem thêm điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Sơn La  các năm: https://doctailieu.com/diem-chuan-

lop-10-tinh-son-la 

 Trường chuyên THPT Sơn La năm nay thí sinh được đăng ký 2 nguyện vọng, nguyện vọng 1 bắt 

buộc nguyện vọng 2 không bắt buộc đăng ký lớp học không chuyên. Riêng thí sinh đăng ký thi 

chuyên Toán thì nguyện vọng 2 đăng ký lớp chuyên Tin, nguyện vọng 3 là lớp không chuyên. 

Thời gian dự thi vào lớp 10 THPT chuyên Sơn La sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/6. Tuyển sinh 

lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh Sơn La và trường PTDTNT THCS - THPT thi Ngữ văn và Toán 

vào ngày 15/6. 

Đối với các trường THPT thường khác sẽ tiến hành tuyển sinh bằng phương pháp xét tuyển. 

Điểm được tính theo kết quả học tập và rèn luyện mỗi năm tại THCS.  

- Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm 

- Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 9 điểm 

- Hạnh kiểm khá, học lực khá: 8 điểm 

- Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 7 điểm 

- Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 điểm 

- Các trường hợp còn lại: 5 điểm. 

Điểm xét tuyển là tổng số điểm của điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của 4 năm học ở 

THCS; điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích.Cách thức tuyển sinh vào lớp 10 

trung tâm GDNN - GDTX thực hiện như xét tuyển vào lớp 10 trường THPT. 

Ở thời điểm hiện tại điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Sơn La 2018 chưa được công bố. Chúng tôi sẽ 

cập nhật ngay sau khi nhận được thông báo chính thức từ Sở Giáo Dục & Đào Tạo tỉnh Sơn La. 

Tra cứu điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Sơn La 2018/2019 

Đang cập nhật... 
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Xem điểm chuẩn lớp 10 THPT chuyên Sơn La 2016/2017 

- Lớp chuyên Toán đạt từ 27 điểm trở lên 

- Lớp chuyên Ngữ Văn từ 23 điểm trở lên  

- Lớp chuyên Hóa học từ 18,75 trở lên  

- Lớp chuyên Địa lý từ 20 điểm trở lên 

- Lớp chuyên Tiếng Anh từ 20,95 điểm trở lên  

- 2 lớp không chuyên từ 12,0 điểm trở lên 
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