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KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh h c sinh   u c p năm h c 2020 - 2021. 

 

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ 

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-

BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ GDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của trường phổ thông dân tộc bán trú; Văn bản 04/VB N-BGDĐT ngày 

24/12/2015 Quyết đ nh ban hành Điều lệ trường M m non; Văn bản 03/VB N-

BGDĐT về Điều lệ trường Ti u học; Ngh  đ nh 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 

của Chính phủ, Ngh  đ nh về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư 

36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Căn cứ các Thông tư: số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 ban hành 

Quy chế tuy n sinh trung học cơ sở và tuy n sinh trung học phổ thông; số 

18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 về bổ sung vào đi m a khoản 2 Điều 7 

Quy chế tuy n sinh trung học cơ sở và tuy n sinh trung học phổ thông ban hành 

kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT; số 05/2018/TT - BGDĐT ngày 

28/2/2019 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, đi m d 

khoản 1 và đoạn đ u khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuy n sinh trung học cơ sở và 

tuy n sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-

BGDĐT; Quyết đ nh số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng chính phủ 

phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu II, khu vực I 

thuộc vùng dân tộc thi u số và miền núi giai đoạn 2016-2020; 

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Kế hoạch tuy n sinh T CS, T PT tỉnh Lạng Sơn 

năm học 2020 - 2021;  

Căn cứ tình hình thực tế đ a phương, Ủy ban nhân dân huyện Tràng Đ nh 

xây dựng kế hoạch tuy n sinh học sinh lớp 6 các trường T CS trên đ a bàn 

huyện năm học 2020 - 2021 cụ th  như sau: 

1. Mục  ích, yêu c u tuyển sinh 

1.1. Thực hiện đúng Quy chế tuy n sinh của Bộ GDĐT, đảm bảo đúng 

quy chế, công khai, công bằng, khách quan và đúng thời gian quy đ nh; tuy n 

sinh theo chỉ tiêu số lượng được giao, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và cơ 

cấu trong diện ưu tiên. 
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Tuy n chọn những học sinh phù hợp với trình độ cấp học, bậc học trên cơ 

sở đảm bảo giáo dục toàn diện và thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục – XMC 

trên đ a bàn. 

1.2. Góp ph n nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cơ sở giáo 

dục, thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học sinh học hết chương trình T CS. 

1.3. Đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan. 

1.4. Thực hiện phương thức xét tuy n đối với tất cả các loại hình trường 

trung học cơ sở trên đ a bàn, huy động tối đa số trẻ hoàn thành chương trình ti u 

học vào học lớp 6 nhằm đạt mục tiêu phổ cập giáo dục ti u học đúng độ tuổi, 

phổ cập T CS. 

1.5.  ướng dẫn tuy n sinh đ y đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho 

học sinh ( S) và cha mẹ  S. 

1.6. Nâng cao chất lượng nguồn tuy n sinh đ  đáp ứng yêu c u nâng cao 

chất lượng, hiệu quả giáo dục. 

1.7. Phân công nhiệm vụ cụ th  với nguyên tắc cá nhân ch u trách nhiệm 

trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn v  là người ch u trách nhiệm cuối cùng. 

1.8. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huy động trẻ em trong độ tuổi 

m m non ra lớp; đảm bảo sĩ số trẻ em/nhóm, lớp theo đúng quy đ nh của Điều lệ 

Trường m m non. 

2. Độ tuổi dự tuyển và  ịa bàn tuyển sinh 

Độ tuổi dự tuy n của người học tính từ năm sinh đến năm dự tuy n căn cứ 

vào giấy khai sinh hợp lệ theo quy đ nh dưới đây: 

             c            

- Nhà trẻ: Từ 18 đến dưới 36 tháng tuổi. 

- Mẫu giáo: Từ 3 tuổi đến 5 tuổi.  

             c   T ểu học  

2.2.1. Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi (tính theo năm). 

2.2.2. Các đối tượng sau đây được phép cao hơn so với độ tuổi quy đ nh 

từ 01 (một) đến 03 (ba) tuổi: 

a) Trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; 

b) Trẻ em là người dân tộc thi u số; 

c) Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; 

d) Trẻ em trong diện hộ nghèo theo quy đ nh của Nhà nước; 

e) Trẻ em ở nước ngoài về nước 

2.2.3. Trẻ em khuyết tật có th  vào lớp 1 từ bảy đến 14 tuổi. 

2.2.4.  ọc sinh đã hoàn thành chương trình Giáo dục M m non thuộc khu 

vực tuy n sinh theo chỉ tiêu, vùng tuy n quy đ nh. Đối với khu vực giáp ranh các 

xã, th  trấn: Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất các trường tạo điều kiện thuận lợi đ  

học sinh được tuy n vào học tại trường có lớp ti u học nơi g n hơn (nếu học sinh có 

nguyện vọng). 
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  3          c   THCS   

2.3.1. Vào T CS: Từ 11 đến 14 tuổi. 

2.3.2. Các đối tượng sau đây được phép cao hơn so với độ tuổi quy đ nh 

là 01 (một) tuổi: 

a) Người học là người Việt Nam ở nước ngoài về nước; 

b) Người học là người dân tộc thi u số; 

c) Người học đang sinh sống, học tập ở những vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn; 

d) Người học b  tàn tật, khuyết tật, kém phát tri n về th  lực và trí tuệ, b  

nhiễm chất độc hoá học, người học mồ côi không nơi nương tựa, người học 

trong diện hộ đói nghèo theo quy đ nh của Nhà nước. 

2.3.3. Người học được cấp có thẩm quyền cho phép vào học trước tuổi, 

học vượt lớp theo quy đ nh của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tuổi dự tuy n được 

giảm theo số năm đã cho phép. 

2.3.4.  ọc sinh đã hoàn thành chương trình Giáo dục Ti u học thuộc khu 

vực tuy n sinh đã được  ội đồng tuy n sinh cấp huyện quy đ nh. Đối với khu 

vực giáp ranh các xã, th  trấn: Các trường tạo điều kiện thuận lợi đ  học sinh được 

tuy n vào học tại trường T CS, trường T &T CS, trường Ti u học có lớp T CS 

nơi g n hơn (nếu học sinh có nguyện vọng). 

3. Phương thức tuyển sinh,  ối tượng dự tuyển  

3    C            Tuy n sinh chủ yếu bằng phương thức huy động tối 

đa số trẻ trong độ tuổi ra lớp. 

3    C   T ểu học 

* Tuy n sinh lớp 1 ti u học bằng phương thức xét tuy n. Trường hợp cơ 

sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 1 nhiều hơn chỉ tiêu tuy n sinh, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuy n sinh theo 

phương thức ưu tiên:  

- Xét tuy n học sinh trong diện phải phổ cập trên đ a bàn 

- Xét tuy n học sinh có khoảng cách đ a lí g n trường. 

 - Xét điều kiện hoàn cảnh gia đình có bố, mẹ công tác trong lực lượng vũ 

trang, công nhân viên chức không th  đưa đón con 4 lượt trong ngày.. 

* Đối tượng dự tuy n là trẻ đã hoàn thành chương trình M m non. 

3 3  C   THCS 

* Tuy n sinh lớp 6 T CS bằng phương thức xét tuy n. Trường hợp cơ sở 

giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuy n sinh, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện phương án tuy n sinh theo 

phương thức xét tuy n hoặc kết hợp xét tuy n với ki m tra, đánh giá năng lực 

học sinh. 

* Đối tượng dự tuy n là người đã hoàn thành chương trình ti u học. 

4. Hồ sơ dự tuyển và  iều kiện dự tuyển 
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     C           h     d   u ể      c   

a) Đơn xin học; 

b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

c) Sổ  ộ khẩu (phô tô, công chứng); 

d) Giấy xác nhận gia đình chính sách, hộ nghèo (nếu có). 

     C   T ểu học h     d   u ể      c   

a) Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình M m non. 

b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

c) Đơn xin tuy n sinh vào lớp 1 (theo mẫu nhà trường) 

d) Giấy chứng nhận và hồ sơ đánh giá học sinh khuyết tật theo quy đ nh 

(đối với học sinh khuyết tật học hòa nhập). 

* Điều kiện dự tuy n: trong độ tuổi quy đ nh và có đủ hồ sơ hợp lệ. 

  3  C   THCS h     d   u ể      c   

a) Bản chính học bạ ti u học có xác nhận đã hoàn thành chương trình ti u 

học hoặc giấy xác nhận hoàn thành chương trình ti u học. Trường hợp người học b  

mất học bạ thì Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, giải quyết từng 

trường hợp cụ th . 

b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

c) Đơn xin tuy n sinh vào lớp 6 (theo mẫu) 

d) Giấy chứng nhận và hồ sơ đánh giá học sinh khuyết tật theo quy đ nh 

(đối với học sinh khuyết tật học hòa nhập). 

* Điều kiện dự tuy n: trong độ tuổi quy đ nh và có đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Hội  ồng tuyển sinh 

5.1. Mỗi trường m m non; phổ thông thành lập một hội đồng tuy n sinh, 

do Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết đ nh thành lập. 

5.2. Thành ph n, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tuy n sinh: 

a) Thành ph n gồm có: Chủ t ch là  iệu trưởng; Phó Chủ t ch là Phó Hiệu 

trưởng, thư ký và một số uỷ viên. 

b) Nhiệm vụ và quyền hạn: 

- Xây dựng kế hoạch tuy n sinh đ u cấp năm học 2020-2021 trình Phòng 

GD&ĐT phê duyệt. 

- Tổ chức thu, nhận ki m tra hồ sơ dự tuy n của người học; 

- Xét tuy n và lập biên bản xét tuy n, danh sách người học được tuy n; 

Biên bản xét tuy n phải có đủ họ tên, chữ ký của các thành viên  ội đồng, 

danh sách học sinh được tuy n phải có họ tên, chữ ký của Chủ t ch Hội đồng; 

- Báo cáo kết quả tuy n sinh với Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của Hội đồng; 

6. Chỉ tiêu, v ng tuyển sinh:  

C    N  Phòng Giáo dục và Đào tạo không giao chỉ tiêu cụ th  cho từng 

trường, nhưng yêu c u riêng đối với một số trường cụ th  như sau: 
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+ Đối với Trường m m non 10-10 TT Thất Khê: Tiếp tục duy trì số trẻ từ 

3-5 tuổi đang học tại trường của năm học 2019-2020, đối với năm học 2020-

2021 nhà trường căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất hiện có, tiếp tục tuy n sinh 

trẻ từ 18 tháng tuổi đến 5 tuổi có hộ khẩu thường trú trên đ a bàn th  trấn Thất 

Khê và tuy n thêm con cán bộ, giáo viên, nhân viên đang trực tiếp công tác tại 

trường, đ  tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên yên tâm công tác. 

+ Đối với các Trường m m non và trường Phổ thông có lớp m m non trên 

đ a bàn: Tiếp tục duy trì số trẻ đang học tại trường và huy động tuy n sinh tối đa 

trẻ trên đ a bàn ra lớp tại đ a bàn đảm bảo số trẻ, số lớp đủ theo kế hoạch. Các 

đơn v  trường căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ sở vật chất của nhà trường đ  huy 

động trẻ từ độ tuổi 18 tháng tuổi đến 5 tuổi. 

Các đơn v  trường chủ động phối hợp với UBND các xã, th  trấn trong 

công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuy n sinh trên đ a bàn được phân công; 

xây dựng kế hoạch tuy n sinh trẻ cho năm học 2020-2021 theo quy đ nh.  

Trong quá trình tổ chức tuy n sinh, Lãnh đạo nhà trường phân công l ch 

trực đ y đủ trong giờ hành chính đ  hướng dẫn, giải quyết k p thời các khó khăn 

thắc mắc, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong thời gian nộp hồ sơ dự tuy n. 

C   TH  THCS  (theo phụ lục đính kèm) 

Trường hợp các trường có số lượng hồ sơ đăng kí dự tuy n vào học lớp 1; 6 

nhiều hơn chỉ tiêu tuy n sinh, các trường báo cáo Phòng GD đ  được hướng dẫn. 

7. V ng tuyển: (theo phụ lục đính kèm) 

Lưu ý: Các trường căn cứ số lượng trẻ m m non đã hoàn thành chương 

trình M m non,  học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Ti u học trên đ a bàn, 

chủ động xây dựng kế hoạch và huy động học sinh ra lớp nhưng phải đảm bảo 

đạt 100% số trẻ hoàn thành chương trình M m non vào lớp 1, trên 99% số học 

sinh hoàn thành chương trình ti u học vào học lớp 6, nhằm tạo điều kiện thuận 

lợi cho học sinh trong việc đi lại đến trường học sinh có th  nhập học trái tuyến 

(nếu cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng được). 

8. Tổ chức thực hiện: 

8    Phò   G á  dục  à  à   ạ  

- Tổ chức phổ biến, quán triệt quy chế tuy n sinh T CS, T PT; Kế hoạch 

tuy n sinh của UBND tỉnh, huyện, các văn bản hướng dẫn tuy n sinh đến các 

trường m m non; ti u học và trường trung học cơ sở trên đ a bàn; chỉ đạo các 

nhà trường phổ biến rộng rãi đến cán bộ, giáo viên, học sinh.  

- Chỉ đạo các trường T CS, Ti u học và T CS trên đ a bàn phối hợp, tạo 

điều kiện cho trường T PT thực hiện tư vấn tuy n sinh cho học sinh lớp 9. 

- Ban hành Quyết đ nh thành lập các  ội đồng tuy n sinh học đ u cấp 

năm học 2020-2021 cho các MN, phổ thông trên đ a bàn, trước ngày 20/6/2020. 

- Phê duyệt kế hoạch tuy n sinh học sinh đ u cấp năm học 2020-2021 của 

các đơn v  trực thuộc. 
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- Tổng hợp báo cáo kết quả tuy n sinh về UBND huyện, Sở GD&ĐT 

trước ngày 10/8/2020. 

8.   UBND các xã,  hị  r   

- Chỉ đạo, phối hợp với các ban, ngành, đoàn th , các trường học trên đ a 

bàn làm tốt công tác tuy n sinh đảm bảo các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. 

- Phổ biến, quán triệt quy chế tuy n sinh; Kế hoạch tuy n sinh của UBND 

tỉnh, huyện, các văn bản hướng dẫn tuy n sinh. Tuyên truyền vận động nhân 

dân, các bậc phụ huynh nhận thức đúng về công tác tuy n sinh. 

- Tạo điều kiện tốt nhất đ  phụ huynh, học sinh đến làm các thủ tục giấy 

tờ trong hồ sơ theo quy đ nh. 

8.3  Các  rườ            Ph   h     rê  địa bà  

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quy chế tuy n sinh; Kế hoạch tuy n 

sinh của UBND tỉnh, huyện, các văn bản hướng dẫn tuy n sinh đến cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh. 

- Xây dựng kế hoạch tuy n sinh năm học 2020-2021 trình phòng GD&ĐT 

phê duyệt trước ngày 25/6/2020. 

- Gửi danh sách  ội đồng tuy n sinh đ u cấp năm học 2020-2021 (theo 

mẫu) về các bộ phận chuyên môn cấp học Phòng GD&ĐT trước ngày 

15/6/2020.  

- Các trường m m non, phổ thông, xây dựng kế hoạch tuy n sinh, tổ chức 

tiếp nhận hồ sơ, hoàn thành tiếp nhận hồ sơ từ ngày 20/7 đến 01/8/2020 (trường 

hợp cơ sở giáo dục có số hồ sơ học sinh đăng ký vào học lớp 1; 6 nhiều hơn chỉ 

tiêu tuy n sinh, các trường báo cáo phòng GDĐT trước ngày 31/7/2020 đ  được 

hướng dẫn thực hiện phương án tuy n sinh theo phương thức xét tuy n hoặc kết 

hợp xét tuy n với ki m tra, đánh giá năng lực học sinh) và tổ chức tuy n sinh, 

hoàn thành tuy n sinh học sinh đ u cấp trước ngày 05/8/2020. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả tuy n sinh theo mẫu bi u đính kèm về Phòng 

Giáo dục và Đào tạo bằng email và văn bản trước ngày 08/8/2020.  

Trên đây là Kế hoạch tuy n sinh học sinh đ u cấp năm học 2020-2021. Đề 

ngh  các đơn v  nghiêm túc tri n khai, thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình tổ 

chức thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, c n k p thời trao đổi với 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đ  báo cáo UBND huyện xem xét giải quyết./. 
 
 

 

N    hậ   
- Phòng Sở GD&ĐT (thay b/c); 

- Thường trực  uyện ủy ( thay b/c); 

- Thường trực  ĐND huyện ( thay b/c); 

- Chủ t ch, các Phó Chủ t ch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó CVP  ĐND&UBND huyện; 

- Phòng GD&ĐT huyện; 

- Các trường MN; phổ thông trực thuộc (t/h); 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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