UBND HUYỆN PHÙ CÁT
PHÒNG GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 282 /PGDĐT-KT&QLCLGD

Phù Cát, ngày 16 tháng 5 năm 2016

V/v tuyển sinh vào lớp 6 THCS
năm học 2016-2017.

Kính gửi:

Hiệu trưởng các trường THCS.

Căn cứ Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ
thông (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT–BGDĐT ngày 18/4/2014 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Căn cứ Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh
Bình Định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp THCS, Kế hoạch tổ
chức tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2016-2017 tại tỉnh Bình
Định;
Căn cứ Công văn số 667/SGDĐT-KT&QLCLGD ngày 22/4/2016 của Sở
GD&ĐT Bình Định về việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2016 – 2017;
Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND huyện ngày 12/5/2016 của UBND
huyện Phù Cát về việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 1 Tiểu học và lớp 6 THCS năm
học 2016-2017;
Phòng GD&ĐT Phù Cát hướng dẫn cụ thể công tác tuyển sinh vào lớp 6
THCS năm học 2016-2017 như sau:
1. Phương thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh:
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
- Đối tượng dự tuyển: Là người đã hoàn thành chương trình Tiểu học.
2. Hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển:
a) Hồ sơ dự tuyển:
Hồ sơ dự tuyển gồm có:
- Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 THCS (theo mẫu qui định);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bản chính học bạ Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu
học. Trường hợp người học bị mất học bạ thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo s
xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;
- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học;
- Hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 THCS do công ty CP sách–thiết bị Bình Định
phát hành.
b) Điều kiện dự tuyển:
- Có đủ hồ sơ hợp lệ;
- Tuổi học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2005);
Những trường hợp đặc biệt:
+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học Tiểu học
ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở Tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng
căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp Tiểu học;
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+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi
cao hơn 3 tuổi so với quy định;
- Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.
3. Cách tổ chức tuyển sinh:
- Mỗi trường THCS thành lập một Hội đồng tuyển sinh, do Trưởng Phòng
GD&ĐT huyện ra Quyết định thành lập;
- Thành phần của Hội đồng tuyển sinh gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc
Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên;
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh:
+ Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của người học;
+ Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách người học được tuyển;
Biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng,
danh sách học sinh được tuyển (theo mẫu các năm trước) phải có họ tên, chữ ký
của Chủ tịch Hội đồng;
+ Báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng GD&ĐT;
+ Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của Hội đồng;
+ Kết quả tuyển sinh phải được Phòng GD&ĐT kiểm tra, duyệt chính thức;
+ Chỉ tiêu tuyển sinh 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu
học (xem chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017 kèm theo Kế hoạch số
26/KH-UBND ngày 12/5/2016 của UBND huyện Phù Cát).
Chú ý:
- Trường THCS thuộc xã, thị trấn nào tuyển sinh vào lớp 6 số học sinh đã
Hoàn thành chương trình Tiểu học của các trường Tiểu học thuộc xã (thị trấn) đó.
Việc tuyển sinh học sinh trái tuyến chỉ được tiến hành khi còn chỉ tiêu; hồ sơ học
sinh trái tuyến nhà trường thu và tổng hợp nộp về Phòng GD&ĐT xem xét tổng
hợp để trình UBND huyện phê duyệt. Khi có kết quả phê duyệt của UBND huyện,
nhà trường mới được phép tuyển sinh học sinh trái tuyến;
- Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học ở ngoài tỉnh muốn vào học
lớp 6 tại tỉnh Bình Định phải làm các thủ tục chuyển trường sau khi đã tham gia
xét tuyển vào một trường THCS của tỉnh đó.
- Danh sách và hồ sơ học sinh tuyển sinh trái tuyến nộp cho Phòng GD&ĐT
huyện (đ/c Cọt) vào ngày 8/7/2016 để Phòng GD&ĐT huyện tổng hợp trình
UBND huyện xem xét.
- Ngày 19/7/2015 các trường cử người về Phòng GD&ĐT huyện nhận kết
quả học sinh tuyển sinh trái tuyến đã được UBND huyện phê duyệt. Nếu đơn vị
nào thực hiện sai thì Phòng GD&ĐT huyện không xét duyệt tuyển sinh của đơn vị
đó và Chủ tịch Hội đồng xét tuyển sinh đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
về việc tuyển sinh sai quy định của đơn vị mình.
4. Hồ sơ duyệt tuyển sinh:
Hồ sơ gồm có:
- Tờ trình V/v Phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 20162017.
- Biên bản xét tuyển sinh của trường;
- Danh sách học sinh được xét tuyển (theo mẫu năm học trước);
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- Báo cáo số liệu kết quả tuyển sinh vào lớp 6 (theo mẫu kèm theo).
* Lưu ý:
- Lập danh sách học sinh theo thứ tự a, b, c, …, HS 11 tuổi lập trước;
- Hồ sơ xét tuyển thực hiện trên máy vi tính, có tờ sơ mi bìa, đóng thành
tập:
(Danh sách học sinh tuyển vào lớp 6 năm học 2016-2017 thực hiện trên Microsoft
Excel; khổ giấy ngang; Font chữ: Times New Roman; Size: 12; bảng mã:
Unicode; cột ngày tháng năm sinh định dạng: dd-mm-yyyy);
- Thể thức văn bản trong hồ sơ phải thực hiện đúng theo văn bản hướng
dẫn tại Thông tư 01/2011/TT-BNV, nếu thực hiện không đúng Phòng GD&ĐT
không nhận.
4. Thời gian thực hiện:
- Hiệu trưởng các trường lập danh sách thành viên Hội đồng tuyển sinh lớp
6 của đơn vị mình và nộp về Phòng GD&ĐT chậm nhất 20/5/2016 để Phòng
GD&ĐT ra Quyết định;
- Phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển tại các trường từ 16/6 đến
15/7/2016.
- HĐTS các trường bắt đầu xét tuyển từ 01/7 đến 22/7/2016.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện bắt đầu xét duyệt từ 23/7 đến
12/8/2016.
- Ngày 15/8/2016 Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng về Phòng GD&ĐT
(bộ phận KT&QLCLGD) nhận kết quả tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017.
Nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS triển khai
thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo
về Phòng Giáo dục và Đào tạo (bộ phận KT&QLCLGD) để Phòng biết và chỉ
đạo./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo HU (để theo dõi);
- Như kính gửi (để thực hiện);
- LĐ PGD&ĐT;
- CM THCS PGD&ĐT;
- KT&QLCLGD PGD&ĐT;
- Lưu VT PGD&ĐT.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PTC

(đã ký)

Nguyễn Tấn Hưng
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(Mẫu BC số liệu)

PHÒNG GD&ĐT PHÙ CÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐ TS TRƯỜNG THCS ……….
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO SỐ LIỆU TUYỂN SINH VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2016-2017
Chỉ tiêu
T
TSinh
T TSố: ………
Nữ: ……..

Kết quả tuyển sinh
T.Số

Nữ

Tỉ lệ
T.Sinh
so với
chỉ tiêu
(%)

T.Số HS
dân tộc
thiểu số
T.Số Nữ

T.Số
T.Sinh
đúng
độ tuổi

Nữ

T.Số
T.Sinh
lớn
hơn độ
tuổi

Nữ

Ghi chú

1 T.Số T.Sinh
trong và
ngoài địa
bàn
2 T.Số T.Sinh
trong địa
bàn
3 T.Số T.Sinh
ngoài địa
bàn
……………, ngày …. tháng …. năm 2016
CHỦ TỊCH HĐ
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