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Căn cứ Văn bản hợp nhất s 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ
Giáo dục vàĐào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển
sinh trung học phổ thông (Quy chế tuyển sinh);
Căn cứ Thông tư s 12/2011/TT-BGD&ĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2011 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ
sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Kế hoạch s 810/KH-SGDĐT, ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Sở
GD&ĐT Hậu Giang về việc Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT năm
học 2020 – 2021;
Căn cứ thực tế mạng lưới giáo dục của huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện Long Mỹ y dựng kế hoạch tuyển sinh vào các lớp 6, năm học 2020 - 2021
như sau:
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Tuyển chọn những học sinh có kiến thức, kỹ năng phù hợp với trình độ của
cấp học, bậc học trên cơ sở đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện; giáo dục học sinh
thành người có lòng yêu nước, có khả năng học tập, có sức khỏe t t để tiếp tục
ph n luồng đào tạo sau trung học theo yêu cầu phát triển của đất nước.
c
Thực hiện t t công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021
theo đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế hoạt động
của các loại hình trường trung học, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục
Trung học cơ sở trên địa bàn và tiến tới mục tiêu phổ cập giáo dục bậc Trung học
phổ thông.
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- Căn cứ Văn bản hợp nhất s 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ
Giáo dục vàĐào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển
sinh trung học phổ thông (Quy chế tuyển sinh);
- Ch tiêu tuyển sinh: tuyển 100% học sinh lớp 5 trên địa bàn huyện;

- Căn cứ vào hồ sơ, học bạ và kết quả hoàn thành chương trình tiểu học;
- Mỗi trường THCS thành lập Hội đồng tuyển sinh, Thành phần gồm có:
+ Chủ tịch: Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng trường THCS;
+ Phó chủ tịch: Phó Hiệu trưởng trường THCS;
+ Thư ký: Giáo viên (nh n viên) biết sử dụng máy vi tính thành thạo để lập
danh sách tuyển sinh và lập biên bản ét tuyển;
+ Các thành viên: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học
thuộc khu vực tuyển sinh và một s thành viên trong trường THCS.
* Tờ trình đề nghị thành lập hội đồng tuyển sinh gửi về Ph ng GD&ĐT
huyện Long Mỹ: chậm nhất ngày 19/6/2020 (lập trên Word theo m u, gửi qua
mail: tydt.longmy@haugiang.edu.vn). Nhận quyết định thành lập hội đồng tuyển
sinh từ Phòng GD&ĐT huyện từ ngày 09/7/2020.
* Lập hồ sơ dự tuyển cho học sinh:
- Trường Tiểu học lập hồ sơ dự tuyển cho học sinh từ ngày 09/7/2020 –
10/7/2020;
- Trường tiểu học nộp hồ sơ, danh sách (bản đóng dấu và gửi dữ liệu qua
e.mail) cho ban tuyển sinh trường THCS từ ngày 13 - 14/7/2020;
-L

ý: Nơi sinh của học sinh ghi theo “Giấy khai sinh”.

* Tổ chức xét tuyển sinh vào lớp 6 tại trường THCS: 16/7/2020 17/7/2020.
- Hồ sơ các trường THCS nộp về Phòng GD&ĐT gồm có:
+ Biên bản ét tuyển sinh 6 (có mẫu - ghi đủ chi tiết);
+ Danh sách HS được ét tuyển, ếp điểm thấp dần; ghi chú diện lớn hơn
tuổi qui định (2 bản). Dùng giấy A4 ngang (có đóng bìa), nộp trên giấy và gửi
mail, cỡ chữ 14 (mẫu biên bản và mẫu danh sách tuyển sinh theo mẫu đ nh m).
- Thời gian nộp về Phòng GD&ĐT (đ/c Ty) chậm nhất: 24/7/2020 ( h sáu).
* Hồ

dự

ển:

- Phòng GD&ĐT sẽ mua hồ sơ từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang;
- Trường Tiểu học liên hệ Phòng GD&ĐT (đ/c Công) đăng ký mua hồ sơ
cho học sinh từ ngày nhận văn bản này.
* Đ ề k ện

ển nh:

- Đơn in ét tuyển vào lớp 6 (theo m u của Sở GD&ĐT t nh Hậu Giang);
- Bản chính học bạ cấp tiểu học;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học (theo m u của Sở
GD&ĐT t nh Hậu Giang);
2

- Giấy chứng nhận thuộc đ i tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến
khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);
- Bản sao sổ hộ khẩu có chứng thực;
- 04 ảnh cỡ 3 4;
- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 được qui định tại Điều 37 của Thông tư s
12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và
trường phổ thông có nhiều cấp học;
- 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 tuổi quy định (có xác nhận của
UBND xã – lưu tại trường).
2. Địa b n

ển nh

- Tuyển sinh toàn bộ học sinh hoàn thành bậc tiểu học trong địa bàn
trường THCS đặt trụ sở;

mà

- Được tuyển vào lớp 6 đ i với học sinh trong địa bàn
và địa bàn ngoài
, ngoài huyện (t nh khác), nếu đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất và nh n lực
để tổ chức giảng dạy.
IV T

CH C TH C HIỆN

1 Nh ệm

c a Phòng G o d c

Đ o ạo

- Lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020 – 2021 trình UBND
huyện phê duyệt;
- Hướng d n tuyển sinh, phê quyệt kế hoạch tuyển sinh các trường;
- Ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của từng trường THCS;
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh ở các trường THCS.
2. Tr ch nh ệm c a c c r ờn
2.1. Trường THCS có trách nhiệm
- Lập kế hoạch tuyển sinh (có m u), nộp (bản đóng tập-02 bộ) về Phòng
Giáo dục và Đào tạo hạn chót ngày 19/6/2020 (thứ sáu); ra thông báo tổ chức
tuyển sinh sau khi kế hoạch được phê duyệt;
- Trình trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập hội đồng
tuyển sinh, chuẩn bị hồ sơ và công b kết quả tuyển sinh sau khi được phê duyệt;
- Liên hệ các trường tiểu học trong địa bàn, chuẩn bị hồ sơ và thông báo kế
hoạch ét tuyển tại trường;
- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
2. . Trường tiểu học có trách nhiệm
- Hoàn thiện hồ sơ lớp 5 tuyển sinh vào lớp 6 mang về nộp cho các trường
THCS trong địa bàn tuyển sinh;
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- Chuyển toàn bộ hồ sơ học sinh lớp 5 trong địa bàn tuyển sinh cho trường
THCS (theo lịch). Những trường hợp đặc biệt cần chuyển sớm ngoài địa bàn
huyện, t nh thì trường tiểu học giải quyết và lưu bản phô tô đơn đó cho trường
THCS địa bàn tuyển. Khi hồ sơ đ chuyển cho trường THCS địa bàn tuyển sinh thì
trường THCS đó có quyền giải quyết chuyển hay không chuyển học sinh đi địa bàn
khác (nếu đồng ý chuyển có ý iến của trường);
- Cử ban giám hiệu tham gia Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020 –
2021;
Trên đ y là kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021, đề nghị các trường
tiểu học, THCS trực thuộc nghiên cứu và thực hiện t t theo tinh thần trên./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (để báo cáo);
- UBND huyện (để ch đạo);
- Các trường TH, THCS trực thuộc;
- Lưu: VP, NV.
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