
UBND HUYỆN THẠCH HÀ 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:           /PGDPT 

V/v hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 

năm học 2022 - 2023 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

          Thạch Hà, ngày        tháng     năm 2022 

 

  Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS, TH&THCS 

 

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND-GDĐT ngày 30/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện về việc tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị về công tác sinh lớp 1, lớp 6 năm 

học 2022-2023 như sau:  

I. TUYỂN SINH LỚP 1 

1. Nguyên tắc tuyển sinh   

Tuyển hết số trẻ 6 tuổi (sinh năm 2016) vào học lớp 1 theo kế hoạch phổ 

cập, nhằm duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học. 

Thực hiện tuyển sinh nghiêm túc theo đúng quy định của Bộ GDĐT và 

hướng dẫn của Sở GDĐT; đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, tạo điều 

kiện thuận lợi tối đa cho trẻ 6 tuổi vào học lớp 1. 

2. Phƣơng thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

3. Hồ sơ tuyển sinh 

- Đơn xin vào học; 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

- Bản photo sổ hộ khẩu (có công chứng hoặc có bản chính để đối chiếu). 
 

4. Đối tƣợng tuyển sinh 

- Trẻ 06 tuổi tính theo năm (sinh năm 2016); 

- Trẻ em khuyết tật, kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, trẻ em ở những 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu 

số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em ở nước ngoài về nước, con em 

người nước ngoài học tập, làm việc ở Việt Nam có thể vào học lớp một ở độ tuổi 

cao hơn so với quy định nhưng không quá 03 tuổi. Trường hợp trẻ em vào học 

lớp một vượt quá 03 tuổi so với quy định, Hiệu trưởng lập danh sách, tờ trình, 

trình Trưởng phòng GDĐT quyết định.  

5. Địa bàn tuyển sinh  

Các trường tuyển hết đối tượng tuyển sinh thuộc xã, thị trấn nơi trường 

đóng. Trường hợp trên cùng 1 xã, thị trấn có hơn 1 trường tiểu học, Hiệu trưởng 

các trường căn cứ thực tế vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, giao thông, khoảng cách 
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từ các thôn, xóm, tổ dân phố đến mỗi trường để thống nhất địa bàn tuyển sinh, 

báo cáo với địa phương thông báo đầy đủ đến tất cả phụ huynh học sinh. 

Đối với học sinh ngoài địa bàn, Hiệu trưởng các trường căn cứ điều kiện 

của trường để quyết định việc tuyển sinh nhưng không vượt quá 35 em/lớp. 

6. Xây dựng các điều kiện 

Các trường tiểu học, TH&THCS rà soát số trẻ 06 tuổi (sinh năm 2016) trên 

địa bàn tuyển sinh; xây dựng kế hoạch để huy động tối đa vào lớp 1; căn cứ vào 

số học sinh đã tuyển sinh được, thực hiện việc biên chế lớp học theo đúng quy 

định tại Điều lệ trường tiểu học (mỗi lớp không quá 35 em); bố trí giáo viên dạy 

lớp 1, tham mưu địa phương bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục đảm bảo 

yêu cầu việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và phù hợp thực tế 

đơn vị. 

7. Lịch tuyển sinh 

- Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh trên các phương tiện thông tin 

đại chúng: Từ 15/7 đến 30/7/2022. 

- Từ 02/8/2022 đến 08/8/2022 các trường TH, TH&THCS tổ chức tuyển 

sinh và tổng hợp kết quả;  

- Kiểm tra hồ sơ, kết quả tuyển sinh tại Phòng: từ ngày 09/8/2022 đến ngày 

12/8/2022. Hồ sơ kiểm tra gồm: Kế hoạch, Quyết định thành lập hội đồng tuyển 

sinh, biên bản, tập danh sách tuyển sinh năm học 2022 - 2023 kèm biểu mẫu tổng 

hợp (gửi kèm); danh sách học sinh ngoài địa bàn tuyển sinh vào trường, danh 

sách học sinh trên địa bàn tuyển sinh sang trường khác; thành phần kiểm tra là 

đại diện Ban giám hiệu nhà trường. 

- Hoàn thành và thông báo kết quả tuyển sinh trước ngày 15/8/2022.  

8. Kinh phí: Nhà trường không được thu kinh phí tuyển sinh từ phụ 

huynh, học sinh dưới bất kì hình thức nào. 

II. TUYỂN SINH LỚP 6 

1. Nguyên tắc tuyển sinh 

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. 

2. Đối tƣợng tuyển sinh 

 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 32/2020/TT-

BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

3. Phƣơng thức tuyển sinh: Xét tuyển 

4. Địa bàn tuyển sinh 



3 
 

- Ưu tiên tuyển sinh học sinh trên địa bàn xã, thị trấn. Trường hợp học sinh 

ngoài địa bàn tuyển sinh của trường, Hiệu trưởng căn cứ điều kiện nhà trường để 

quyết định nhằm đảm bảo chất lượng và quy mô trường lớp. 

- Tạo điều kiện để những học sinh khá, giỏi có nguyện vọng được tuyển 

sinh vào lớp 6 Trường THCS Phan Huy Chú (trường tiến tiến của huyện). 

5. Thời gian tuyển sinh 

- Từ 03/8/2022 đến 08/8/2022 các trường THCS, TH&THCS tiếp nhận hồ 

sơ tuyển sinh từ các trường tiểu học (hoặc học sinh);  

- Từ 09/8/2022 đến 11/8/2022 tổ chức xét tuyển. 

- Kiểm tra hồ sơ, kết quả tuyển sinh tại Phòng: ngày 12/8/2022. Hồ sơ 

kiểm tra gồm : Kế hoạch tuyển sinh, biên bản, tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả 

tuyển sinh, danh sách tuyển sinh lập theo các biểu mẫu 1,2,3 (gửi kèm); thành 

phần kiểm tra là đại diện Ban giám hiệu nhà trường. 

- Thông báo kết quả tuyển sinh trước ngày 15/8/2022 

6. Hồ sơ tuyển sinh 

Hồ sơ tuyển sinh gồm: Đơn xin tuyển sinh vào lớp 6 (theo mẫu gửi kèm), 

giấy khai sinh (bản gốc hoặc bản sao hợp lệ); học bạ cấp tiểu học; giấy chứng 

nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học; giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến 

khích (nếu có). 

III. TRÁCH NHIỆM TRƢỜNG TH, THCS, TH&THCS 

1. Trách nhiệm của các trƣờng TH, TH&THCS 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thông báo trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để Nhân dân hiểu rõ kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 

2022-2023; 

- Xây dựng các điều kiện: Rà soát lại số trẻ 06 tuổi (sinh năm 2016) trên địa 

bàn tuyển sinh, xây dựng kế hoạch để huy động tối đa vào lớp 1; căn cứ vào số học 

sinh đã tuyển sinh được, các trường thực hiện biên chế lớp theo quy định hiện 

hành, bố trí giáo viên hợp lý đồng thời tham mưu với địa phương xây dựng, bổ 

sung cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục đảm bảo yêu cầu việc thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp thực tế đơn vị. 

- Hoàn thành việc kiểm tra lại học lực, xét quá trình rèn luyện hạnh kiểm 

trong hè đối với những học sinh chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. 

- Hướng dẫn học sinh đăng ký tuyển sinh theo nguyện vọng. Chuyển hồ sơ 

tuyển sinh về các trường THCS, TH&THCS gồm: Danh sách học sinh hoàn 

thành chương trình tiểu học (phục vụ công tác phổ cập); danh sách học sinh đăng 

ký tuyển sinh vào trường THCS, TH&THCS (yêu cầu phải có nhận xét ngắn gọn, 

đầy đủ về học lực, hạnh kiểm, những điểm mạnh, sở trường hay điểm yếu của 

mỗi học sinh); Hướng dẫn học sinh nộp đơn xin tuyển sinh lớp 6, học bạ, giấy 

khai sinh, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học, các giấy chứng 

nhận về diện ưu tiên khuyến khích của học sinh đến trường THCS. Nếu học sinh 
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đăng ký tuyển sinh tại trường tiểu học thì trường tiểu học giúp học sinh chuyển 

hồ sơ đến trường THCS. Thời gian chuyển hồ sơ đến các trường THCS trước 

ngày 08/8/2022. 

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật. 

- Sau khi, hoàn thành việc tuyển sinh, nhà trường tổ chức họp phụ huynh 

học sinh lớp 1 thông báo bộ Sách giáo khoa mới trường sẽ sử dụng, tài liệu hỗ trợ 

học tập, công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường tromg việc thực hiện 

chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1. 

2. Trách nhiệm của các trƣờng THCS, TH&THCS 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thông báo trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để Nhân dân biết kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-

2023; 

- Xây dựng các điều kiện: Rà soát lại số học sinh 11 tuổi (sinh năm 2011) 

trên địa bàn tuyển sinh, xây dựng kế hoạch để huy động học sinh vào lớp 6; căn cứ 

vào số học sinh đã tuyển sinh được, các trường thực hiện biên chế lớp theo quy 

định hiện hành, bố trí giáo viên hợp lý, đồng thời tham mưu với địa phương xây 

dựng, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục đảm bảo yêu cầu việc thực hiện 

chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp thực tế đơn vị. 

- Gửi tờ trình đề nghị Trưởng phòng GDĐT ra quyết định thành lập hội 

đồng tuyển sinh trước 25/7/2022; 

- Xây dựng kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh từ học sinh, trường tiểu 

học, tổ chức tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế và thời gian quy định.  

- Lập hồ sơ trình Phòng GDĐT phê duyệt kết quả gồm: Biên bản xét tuyển; 

danh sách học sinh trúng tuyển;  

- Báo cáo kết quả tuyển sinh với chính quyền địa phương, thông báo kết 

quả tuyển sinh với phụ huynh học sinh; 

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật; 

- Sau khi, hoàn thành việc tuyển sinh, nhà trường tổ chức họp phụ huynh 

học sinh lớp 6 thông báo bộ Sách giáo khoa mới trường sẽ sử dụng, tài liệu hỗ trợ 

học tập, công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường tromg việc thực hiện 

chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6. 

3. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo 

Các đơn vị báo cáo kết quả tuyển sinh lớp 1, lớp 6 về Phòng GDĐT qua bộ 

phận chuyên môn: 

- Tiểu học: Các trường báo cáo tình hình và kết quả tuyển sinh lớp 1 theo 

mẫu đính kèm (gồm cả bản cứng và bản mềm) gửi về Phòng GDĐT (qua Bà 

Đặng Thị Tố Vinh, Chuyên viên Phòng GDĐT; email: vinhdttth2@gmail.com) 

trước ngày 15/8/2022. 

- THCS: Hồ sơ trình duyệt kết quả tuyển sinh (bản cứng) gửi Bà Lê Thị 

Nga-Chuyên viên qua địa chỉ hồ sơ cá nhân - hồ sơ công việc của Phòng trước 

ngày 16/8/2022.  
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Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực 

hiện, nếu cần trao đổi, đề xuất thì liên hệ với Phòng GDĐT (qua Bộ phận chuyên 

môn TH, THCS) để kịp thời giải quyết./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Sở GD&ĐT;                                                                                

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT; 

- Lưu: VT. 

TRƢỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Nga 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

ĐƠN XIN TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 

Năm học 2022 – 2023 
 

 

Kính gửi: Trường THCS:............................................................................................ 
 

Họ và tên học sinh……….........................................................      Nam        ;     Nữ 

Ngày sinh: ................................................................................  Dân tộc: ................................. 

Nơi sinh: ....................................................................................................................................... 

Chổ ở hiện nay: .......................................................................................................................... 

Lớp: ..................; Trường tiểu học: ........................................................................................... 

Năm hoàn thành chương trình tiểu học: ............................................................................... 

Diện khuyến khích tuyển sinh (nếu có) (Đạt giải văn hóa, TDTT, văn nghệ … cấp huyện 

trở lên): ........................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Diện ưu tiên tuyển sinh (nếu có) (con thương binh, bệnh binh, học sinh khuyết tật, mồ 

côi….): ..................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

Kết quả đánh giá các môn học/Hoạt động giáo dục của lớp 5 (Hoàn thành tốt hoặc 

hoàn thành) …………………………………………………………………………. 

Đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS: …………………......................................... 

………………………………….…………….…...……………………….……………………… 

 

KÝ XÁC NHẬN  

CỦA PHỤ HUYNH  HỌC SINH 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

....................., ngày......... tháng ..... năm 2022 

NGƢỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 



7 
 

 
 

Mẫu 1: (Trường TH lập DS gửi kèm bản mềm cho trường THCS để làm phổ cập) 

UBND HUYỆN THẠCH HÀ 

TRƢỜNG TH.......................... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                      

 

DANH SÁCH HỌC SINH HOÀN THÀNH CHƢƠNG TRÌNH TIỂU HỌC 

NĂM HỌC 2021 - 2022 
 

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh 
Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Học sinh trƣờng 

TH 
Lớp 

Kết quả lớp 5 

Ghi chú Môn học 

/HĐGD 

Năng 

Lực 

Phẩm 

chất 

1 Nguyễn Văn A    03/04/2011          

2 Lê Thị B x 11/06/2011          

             

             

Danh sách này có: ......học sinh, trong đó số nữ có…..học sinh. 

 

 …………., ngày..... tháng .... năm 2022 
HIỆU TRƢỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

Lưu ý:  

1. Lập danh sách theo thứ tự từ cao xuống thấp theo kết quả học tập của học sinh; 

2. Danh sách Ghi rõ những năng lực phẩm chất nổi trội về học tập, TDTT, Nghệ thuật,...; đối lượng ưu tiên khuyến khích; HS 

khuyết tật (loại khuyết tật); HS con mồ côi (cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ) vào cột “Ghi chú”; 

3. Ghi đầy đủ Họ và tên học sinh (Không viết tắt); ngày tháng năm sinh ghi theo định dạng xx/yy/mmmm (VD: 03/04/2011); 

 4. Danh sách in theo trang ngang A4 có bìa, font Times New Roman, cở chữ 12.  
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Mẫu 2: (Trường TH lập DS gửi kèm bản mềm cho trường THCS) 

UBND HUYỆN THẠCH HÀ 

TRƢỜNG TH.......................... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                      

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

VÀO LỚP 6 TRƢỜNG THCS………………….…………, NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh 
Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Học sinh trƣờng 

TH 
Lớp 

Kết quả lớp 5 

Ghi chú Môn học 

/HĐGD 

Năng 

Lực 

Phẩm 

chất 

1 Nguyễn Văn A    03/04/2011          

2 Lê Thị B x 11/06/2011          

             

             

 
Danh sách này có:......học sinh, trong đó số nữ có…..học sinh. 

 

 …………., ngày..... tháng .... năm 2022 
HIỆU TRƢỞNG 

(Ký, đóng dấu) 

Lưu ý:  

1. Lập danh sách theo thứ tự từ cao xuống thấp theo năng lực, kết quả học tập của học sinh; 

2. Danh sách Ghi rõ những năng lực phẩm chất nổi trội về học tập, TDTT, Nghệ thuật,...; đối lượng ưu tiên khuyến khích; HS 

khuyết tật (loại khuyết tật); HS con mồ côi (cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ) vào cột “Ghi chú”; 

3. Ghi đầy đủ Họ và tên học sinh (Không viết tắt); ngày tháng năm sinh ghi theo định dạng xx/yy/mmmm (VD: 03/04/2011); 

 4. Danh sách in theo trang ngang A4 có bìa, font Times New Roman, cở chữ 12.  
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Mẫu 3: (Trường THCS in 2 bản duyệt ở Phòng, để Phòng lưu 1 bản và trường THCS lưu 1 bản) 
 

UBND HUYỆN THẠCH HÀ 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 6 

TRƢỜNG THCS.......................... 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                      

DANH SÁCH HỌC SINH  

TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6, NĂM HỌC 2022 - 2023 

 

TT Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh 
Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Học sinh trƣờng 

TH 
Lớp 

Kết quả lớp 5 

Ghi chú Môn học 

/HĐGD 

Năng 

Lực 

Phẩm 

chất 

1 Nguyễn Văn A    03/04/2011          

2 Lê Thị B x 11/06/2011          

             

             

Danh sách này có:......học sinh trúng tuyển, HS nữ:..…em, trong đó: 

- Học sinh trường Tiểu học…………., huyện……… , tỉnh……….có…..em; 

- Học sinh trường Tiểu học…………., huyện……… , tỉnh……….có…..em;  

- Học sinh trường Tiểu học…………., huyện……… , tỉnh……….có…..em;  

     ……………………………………………….. 

 

PHÒNG GD-ĐT PHÊ DUYỆT 

TRƢỞNG PHÒNG 

……..……., ngày..... tháng .... năm 2022 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS 
(Ký, đóng dấu) 

 

 

 

HIỆU TRƢỞNG 
………………………. 

Lưu ý. Danh sách in theo trang ngang A4 có bìa, Font Times New Roman, cở chữ 12.  
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