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Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 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; Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày
18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ
sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Văn bản số 2449/BGDĐT-GDTH ngày
27/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khắc phục tình trạng chạy trường,
chạy lớp; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của 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; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày
28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi một số điều, khoản của
Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông
tư số 11/2014/ TT-BGDĐT của Bộ GDĐT; Văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày
03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế tuyển
sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;
Căn cứ Công văn số 668/SGDĐT-GDPT ngày 20/4/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc hướng d n tuyển vào lớp 6 THCS năm học 2021 - 2022;
Căn cứ tình hình thực tế của các địa phương, UBND huyện ban hành kế
hoạch tuyển vào lớp 6 THCS năm học 2021 - 2022, nội dung cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Thực hiện đúng Thông tư số 11/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/4/2014 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và
tuyển sinh trung học phổ thông và Thông tư số 05/2018/TT-BGDDT ngày
28/02/2018 về việc sửa đổi một số điều khoản của Thông tư số 11/2014/QĐBGD&ĐT.
2. Công tác tuyển sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện,
phát triển giáo dục địa phương, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.
B. NỘI DUNG
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Trong năm học, chỉ tổ chức một lần tuyển sinh vào trung học cơ sở; việc
tuyển sinh bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan. Tuyển hết số học sinh hoàn
thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 theo kế hoạch phổ cập, nhằm duy trì và
nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS.
. Đối tượng t

n inh

Là những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học có độ tuổi được quy
định trong Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường
phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT
ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
3. Phương thức t

n inh

3.1. Tuyển sinh trung học cơ sở theo phương thức xét tuyển. Trường hợp cơ
sở giáo dục có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh,
UBND cấp huyện quyết định thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét
tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.
3.2. Trường hợp sử dụng phương thức tuyển sinh kết hợp xét tuyển với kiểm
tra, đánh giá năng lực học sinh thì căn cứ vào các kết quả sau:
- Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh cuối năm học lớp 5;
- Kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh, cụ thể:
+ Tổ chức cho học sinh làm 01 bài kiểm tra đánh giá năng lực ngôn ngữ
(Tiếng Việt, Tiếng Anh), năng lực tính toán theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của
chương trình giáo dục tiểu học hiện hành;
+ Thời gian làm bài: 60 phút;
+ Hình thức: Kết hợp giữa kiểm tra trắc nghiệm và tự luận;
+ Bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 2 chữ số thập phân.
3.3. Mỗi trường trung học cơ sở thành lập một tổ công tác làm nhiệm vụ
tuyển sinh
- Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của người học (lưu ý: Đơn tuyển sinh phải có xác
nhận của cha mẹ học sinh và học sinh; toàn bộ thông tin về ngày sinh và nơi sinh
phải căn cứ vào giấy khai sinh của người học);
- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách người học trúng tuyển trình
Hiệu trưởng phê duyệt;
- Lãnh đạo trường THCS ký, ghi ngày tháng và đóng dấu vào mặt sau tờ giấy
khai sinh của học sinh để tránh sự thay đổi thông tin hồ sơ sau này;
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- Hiệu trưởng báo cáo kết quả tuyển sinh với phòng Giáo dục và Đào tạo;
- In giấy trúng tuyển vào lớp 6 THCS, lưu vào hồ sơ của học sinh.
3.4. Đối tượng tuyển sinh: Là những người đã hoàn thành chương trình tiểu
học có độ tuổi được quy định trong Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (ban hành kèm theo Thông tư
số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
4. Thời gian t

n inh

- Thời gian nhận hồ sơ, theo kế hoạch tuyển sinh của các trường, cụ thể:
TT
1
2
3
4
5
6
7

Trường THCS
Thạch Bằng
Mỹ Châu
Thụ Hậu
Thạch Kim
Hồng Tân
Bình An Thịnh
Tân Vịnh

Địa chỉ
Thị trấn Lộc Hà, Hà Tĩnh
Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh
Ích Hậu, Lộc Hà, Hà Tĩnh
Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh
Hồng Tân, Lộc Hà, Hà Tĩnh
Bình An, Lộc Hà, Hà Tĩnh
Hộ Độ, Lộc Hà, Hà Tĩnh

Thời gian
Từ ngày 08/6 - 22/6/2021
Từ ngày 10/6 - 20/6/2021
Từ ngày 05/6 - 15/6/2021
Từ ngày 07/6 - 12/6/2021
Từ ngày 07/6 - 12/6/2021
Từ ngày 10/6 - 15/6/2021
Từ ngày 04/6 - 07/6/2021

- Tổ chức xét tuyển: Các Hội đồng tuyển sinh tổ chức xét tuyển, hoàn thành
báo cáo, chuyển hồ sơ về phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/8/2021.
5. Hồ ơ t

n inh

a) Đơn xin tuyển sinh vào lớp 6 THCS (theo m u của ph ng);
b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (không nhận bản phô tô công chứng)
c) Học bạ cấp Tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.
6. Địa b n t

n inh

TT

Trường THCS

Địa bàn tuyển sinh

1

Thạch Bằng

Thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà

2

Mỹ Châu

Xã Thạch Mỹ và xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà

3
4
5
6
7

Thụ Hậu
Thạch Kim
Hồng Tân
Bình An Thịnh
Tân Vịnh

Xã Phù Lưu và xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà
Xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà
Xã Hồng Lộc và xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà
Xã Bình An và xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà
Xã Mai Phụ và xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà
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C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo, căn cứ tình hình thực tế, tham mưu
UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch tuyển sinh trên địa bàn với các nội dung.
Riêng đối với những địa phương có áp dụng phương thức tuyển sinh kết hợp xét
tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh cần có thêm các nội dung sau:
1.1. Quy định các trường được áp dụng tuyển sinh bằng phương thức tuyển
sinh kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh;
- Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra;
- Cách tính điểm kết quả học tập, rèn luyện; hệ số các điểm thành phần; điểm
cộng thêm (nếu có); điểm tuyển sinh;
- Tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm của hội đồng ra
đề thi,hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo bài thi; công tác ra
đề thi, sao in, gửi đề thi.
1.2. Hướng d n công tác tuyển sinh.
1.3. Ban hành quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh; quyết định phê
duyệt kết quả tuyển sinh của từng trường trung học cơ sở.
1.4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh.
1.5. Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật.
1.6. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo về công tác tuyển sinh trung học
cơ sở với UBND cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/8/2021.
2. Đối với các Trường trung học cơ sở
- Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của người học (lưu ý: Đơn tuyển sinh phải có xác
nhận của cha mẹ học sinh và học sinh; toàn bộ thông tin về ngày sinh và nơi sinh
phải căn cứ vào giấy khai sinh của người học);
- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách người học trúng tuyển trình
Hiệu trưởng phê duyệt;
- Lãnh đạo trường THCS ký, ghi ngày tháng và đóng dấu vào mặt sau tờ giấy
khai sinh của học sinh để tránh sự thay đổi thông tin hồ sơ sau này;
- Hiệu trưởng báo cáo kết quả tuyển sinh với phòng Giáo dục và Đào tạo;
- In giấy trúng tuyển vào lớp 6 THCS, kẹp vào học bạ hoặc hồ sơ của học
sinh;
- Chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyển sinh;
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- Tiếp nhận khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp
có thẩm quyền giải quyết;
- Trả lại học bạ tiểu học cho học sinh và các hồ sơ lưu trữ của trường tiểu
học;
- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
Trên cơ sở kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS, năm học 2021-2022 của
UBND huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo hướng d n các trường thành lập Hội
đồng tuyển sinh, xây dựng kế hoạch, tổ chức xét tuyển và báo cáo theo đúng thời
gian quy định./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Phòng GD&ĐT;
- Các trường TH, THCS;
- Lưu: VT, GD&ĐT.
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