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KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2020 - 2021
Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 cùa Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
về việc ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; Thông tư số
18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 cùa Bộ trưởng Bộ GD&ĐT bổ sung vào Điểm a khoản
2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông ban hành kèm
theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT
ngày 28/02/2018 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT
ngày 18/4/2014;
Căn cứ 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 12/2013/TT-BGDĐT ngày
28/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-PGDĐT ngày 05/6/2020 của Phòng GD&ĐT Xuân Lộc
về việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2020 – 2021.
Nhằm thực hiện tốt công tác tuyển sinh và chuẩn bị khai giảng năm học 2020 – 2021
kịp thời, đạt được số lượng theo Kế hoạch phát triển năm học của ngành và của nhà trường.
Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu xây dựng Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2020 –
2021 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Công tác tuyển sinh thực hiện theo đúng quy chế được quy định tại:
- Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 cùa Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc
ban hành Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông;
- Thông tư 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 cùa Bộ trưởng Bộ GD&ĐT bổ sung
vào Điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ
thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014;
- Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi,
bổ sung Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014;
- Điều lệ trường THCS, trường THPT 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 GD&ĐT;
- Công văn số 1258/BGDĐT-GDTrH ngày 17/3/2015 của Bộ GD&ĐT về việc không
thi tuyển sinh vào lớp 6.
2. Công khai công tác tuyển sinh cho học sinh, phụ huynh học sinh và các tổ chức
đoàn thể, xã hội khác để thực hiện và kết hợp thực hiện. Công tác tuyển sinh phải bảo đảm
chính xác, công bằng, khách quan, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục trung học cơ sở
trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, tăng quy mô
tuyển sinh và chất lượng công tác tuyển sinh.

II. Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2020 – 2021:
1. Ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021, danh
sách gồm:
Danh
STT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
xưng
1
Ông
Mai Hữu San
Hiệu trưởng
Chủ tịch
2
Ông
Trịnh Bắc Thảo
P.Hiệu trưởng
Phó chủ tịch
3
Bà
Trần Thị Hồng Loan
Nv Văn thư
Thư ký
4
Bà
Nguyễn Thị Hiền
Nv Kế toán
Thành viên
5
Bà
Lê Thị Phượng
Nv Thư viện
Thành viên
6
Bà
Nguyễn Thị Kim Lan
Nv Y tế
Thành viên
7
Bà
Phạm Thị Hường
Gv Thiết bị
Thành viên
8
Bà
Bùi Thanh Sâm
Gv Thiết bị
Thành viên
9
Bà
Trịnh Thị Tỷ
Gv TPT đội
Thành viên
10 Bà
Dương Nguyễn Minh Phong
BT chi Đoàn
Thành viên
11 Ông
Cao Văn Phi
TBTT ND
Thanh tra
2. Nội dung công tác tuyển sinh:
a. Đối tượng.
Tất cả các học sinh trên địa bàn và vùng lân cận đã hoàn thành chương trình Tiểu học
vào lớp 6 (Độ tuổi vào lớp 6: từ 11 đến 13 tuổi - sinh từ năm 2007 đến 2009).
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 ngòai về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với
qui định.
Các trường hợp chuyển đến từ các trường trong huyện, trong tỉnh nếu đầy đủ thủ tục
và hồ sơ hợp lệ thì Văn thư hướng dẫn viết đơn, hồ sơ trình Hiệu trưởng duyệt tiếp nhận HS
vào học. Đối với trường hợp chuyển đến từ tỉnh khác thì Văn thư hướng dẫn phụ huynh học
sinh liên hệ Phòng GD&ĐT để xin cấp giấy giới thiệu;
Tất cả học sinh chưa hoàn thành chương trình học của những năm học trước đều phải
học lại từ đầu năm không phải chờ đến giai đoạn bỏ học mới tiếp tục học lại.
b. Chỉ tiêu: Dự kiến lớp 6 năm học 2020-2021: 32 lớp (biên chế 40 học sinh/lớp)
Số HS hoàn
Số HS dự
Các trường Tiểu
thành
kiến tuyển
Đạt
Stt
Ghi chú
học trên địa bàn chương trình sinh vào lớp tỷ lệ
Tiểu học
6
1 Xuân Tâm 1
90
80
10 Hs học THCS Trần Phú
2 Xuân Tâm 2
152
122
30 Hs học THCS Trần Phú
3 Nguyễn Văn Trỗi
147
127
20 Hs học THCS Trần Phú,
Nguyễn Hữu Cảnh
Tổng cộng
389
329
84,6
c. Hình thức: Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.
d. Hồ sơ: - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (có công chứng);
- Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.
+ Thẻ BHYT học sinh năm 2020 (Bản sao và bản chính - nếu có)

+ Giấy chứng nhận Hộ nghèo/Cận nghèo (nếu có)
+ Các loại giấy tờ khác thuộc diện gia đình chính sách: Con liệt sĩ, Con thương
binh…
e. Thời gian, địa điểm.
- Thời gian: Đợt 1 từ 03/8 – 08/8/2020.
- Địa điểm: Văn phòng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu.
II. Biện pháp thực hiện.
Nhà trường phối hợp Đài Truyền thanh xã Xuân Tâm thông báo công khai Kế hoạch
tuyển sinh lớp 6 để phụ huynh học sinh và toàn thể xã hội biết; Cắt dán khẩu hiệu để tuyên
truyền trong nhân dân, phụ huỵnh học sinh về thực hiện chủ trương “Ngày toàn dân đưa trẻ
đến trường”, “Chào mừng năm học mới 2020-2021”;
Phân công giáo viên phụ trách từng địa điểm tuyển sinh; liên hệ các trường tiểu học,
để thông báo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường;
Sau khi kết thục tuyển sinh theo đợt, Hội đồng tuyển sinh liên hệ với các tổ nhân dân,
các khu ấp đoàn thể để có kế hoạch vận động tiếp.
Kinh phí thực hiện: theo Quyết định 29/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND
tỉnh Đồng Nai về Ban hành Quy đinh
̣ n ội dung chi và mức chi đă ̣c thù của ngành giáo d ục
trên điạ bàn tỉnh Đồ ng Nai.
III. Chế độ báo cáo về công tác tuyển sinh lớp 6 năm học 2020 – 2021.
1. Báo cáo chỉ tiêu xét tuyển vào lớp 6 năm học 2020 – 2021 (theo mẫu) về Phòng
GD&ĐT Xuân Lộc trước ngày 20/7/2020.
2. Báo cáo số lượng và tỷ lệ tuyển sinh đạt được (theo mẫu) về Phòng GD&ĐT Xuân
Lộc theo 3 đợt:
- Đợt 1: từ ngày 03/8/2020 đến 08/8/2020: Sau khi kết thúc đợt 1, liên hệ với các tổ
an ninh nhân dân, các khu ấp rà soát, đối chiếu số trẻ em đến tuổi vào học và chưa được đi
học hoặc bỏ học để có kế hoạch vận động tiếp.
- Đợt 2: từ ngày 10/8/2020 đến 15/8/2020: Sau khi kết thúc đợt 2, tổ chức rà soát, đối
chiếu các đối tượng để có kế hoạch vận động tiếp. Đảm bảo tất cả các đối tượng học sinh đã
hoàn thành chương trình Tiểu học được vận động ra đăng ký học lớp 6.
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021 của Trường THCS Nguyễn
Đình Chiểu, nhà trường đề nghị các cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện để công tác
tuyển sinh đạt hiệu quả theo yêu cầu./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

Phòng GD&ĐT Xuân Lộc; (b/c)
Đảng ủy, UBND xã Xuân Tâm; (b/c)
Đài Truyền thanh xã Xuân Tâm; (p/hợp)
Trường TH Xuân Tâm 1, Xuân Tâm 2, Nguyễn Văn Trỗi; (p/hợp)
- Lưu: VT, CM.
-

Mai Hữu San

