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HƯỚNG DẪN
Tuyển sinh vào lớp 6 kể từ năm học 2019 - 2020
____________________

Căn cứ Thông tư số11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 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; Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02
năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi khoản 1 Điều 2, khoản 2
Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyền sinh trung
học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư
11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS kể
từ năm học 2019-2020 đến các đơn vị như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh
Tuyển 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn
huyện, thị xã, thành phố.
2. Đối tượng tuyển sinh
Là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học.
3. Điều kiện dự tuyển
- Có đủ hồ sơ hợp lệ;
- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2008, đối với NH
2019-2020). Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học
sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm
hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.
Cụ thể về tuổi cao hơn quy định của học sinh:
a) Đối với học sinh đang học
Học sinh có tuổi cao hơn tuổi quy định, nếu đang học ở cấp học trước thì
học sinh đó được đăng ký dự tuyển sinh ở cấp học sau.
b) Đối với học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học những năm
học trước
+ Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học những năm học
trước có độ tuổi 12 (sinh năm 2007, đối với NH 2019-2020), độ tuổi 13 (sinh năm
2006, đối với NH 2019-2020) được đăng ký dự tuyển vào các trường THCS trong
tỉnh.

+ Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học những năm học
trước có độ tuổi 14 (sinh năm 2005, đối với NH 2019-2020); 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 được đăng ký dự tuyển vào lớp 6 các trường
THCS trong tỉnh.
4. Hồ sơ dự tuyển, gồm:
- Đơn đăng ký dự tuyển sinh vào lớp 6 THCS (mẫu M1);
- Bản chính học bạ tiểu học;
- Giấy Chứng nhận hoàn thành Chương trình tiểu học (bản photocopy);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (là khai sinh có trong học bạ loại bản sao
được chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ sổ gốc).
5. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
Xét tuyển theo địa bàn tuyển sinh, đảm bảo tuyển vào lớp 6 tất cả học sinh
lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học.
* Riêng việc tuyển sinh vào lớp 6 của Trường THCS Kim Hồng, thuộc thành
phố Cao Lãnh, căn cứ vào nhu cầu đăng ký tuyển sinh của học sinh có thể thực
hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra,
đánh giá năng lực học sinh.
6. Tổ chức thực hiện
6.1. Đối với Phòng GDĐT
6.1.1. Lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS, trình UBND huyện, thị, TP
phê duyệt, hạn chót 15/5 hàng năm (căn cứ vào địa bàn giao thông ở địa
phương, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên các trường THCS để lập kế
hoạch). Nội dung kế hoạch gồm: địa bàn và chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi trường
THCS, theo nguyên tắc điều hòa học sinh giữa các trường trong khu vực, quy
định thời gian thu nhận hồ sơ hạn chót ngày 20/6 hàng năm, thời gian xét tuyển,
kết thúc xét tuyển chậm nhất ngày 30/6 hàng năm.
Các Phòng GDĐT căn cứ vào Kế hoạch tuyển sinh đã được UBND huyện,
thị, TP phê duyệt; căn cứ vào hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 của Sở GDĐT để
hướng dẫn, kiểm tra các trường THCS thực hiện.
6.1.2. Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS
- Phổ biến kế hoạch và hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS hang năm đến
học sinh và cha mẹ học sinh lớp 5;
- Phối hợp trách nhiệm để thực hiện tuyển sinh đạt yêu cầu.
- Trường THCS, thành lập 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
uỷ viên; nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng là tổ chức kiểm tra hồ sơ tuyển sinh, tổ
chức xét tuyển; lập danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 THCS, hiệu trưởng
phê duyệt; báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GDĐT.
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6.1.3. Báo cáo kết quả tuyển sinh về UBND huyện, thị, TP, Sở GDĐT
(Phòng Khảo thí - KĐCLGD) trước ngày 20/7 hàng năm.
6.2. Đối với trường THCS
6.2.1. Hiệu trưởng:
- Lập kế hoạch tuyển sinh theo hướng dẫn của phòng GDĐT; thông báo công
tác tuyển sinh sau khi kế hoạch được phê duyệt; tổ chức thu nhận hồ sơ tuyển
sinh; thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh.
- Chuẩn bị nhân sự Hội đồng tuyển sinh của trường để trình Trưởng phòng
Phòng GDĐT ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, tổ chức chuẩn bị hồ
sơ xét tuyển, nhận hồ sơ học sinh và danh sách học sinh dự tuyển do trường Tiểu
học trong địa bàn chuyển đến.
- Công bố kết quả tuyển sinh sau khi hiệu trưởng phê duyệt.
6.2.2. Hội đồng tuyển sinh trường THCS tổ chức xét tuyển và lập biên bản
theo mẫu Biên bản xét tuyển lớp 6 THCS (mẫu M3); xét kết quả tuyển sinh lập
danh sách theo mẫu: Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 THCS (mẫu M4,
M5).
6.3. Đối với trường Tiểu học: hướng dẫn học sinh lớp 5 (cùng cha mẹ học
sinh) làm hồ sơ dự tuyển, nhận hồ sơ, lập danh sách học sinh của trường đăng ký
dự tuyển vào trường THCS theo biểu mẫu (Mẫu M2); sau đó nộp hồ sơ học sinh
cùng danh sách học sinh dự tuyển về trường THCS; nếu do phân tuyến mà học
sinh của trường tiểu học đăng ký dự tuyển ở nhiều trường THCS khác nhau thì
lập danh sách học sinh dự tuyển theo từng trường THCS.
Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai, hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6
từ năm học 2019 - 2020; trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc kịp thời
báo cáo về Sở (qua phòng Khảo thí-KĐCLGD, ĐT 02773 854436) để được
hướng dẫn giải quyết.
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT(t/h);
- UBND huyện, thị, TP (để p/h);
- GĐ, các PGĐ Sở ;
- Các phòng CMNV Sở (t/h);
- Lưu: VT, KTKĐCLGD,B,15b.
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