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KẾ HOẠCH 

Về việc Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 

     

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) ban hành Điều lệ Trường Tiểu học; Thông tư số 32/2020/ 

TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học 

cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông 

tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế 

tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Văn bản số 

2449/BGDĐT-GDTH ngày 27/5/2016 về việc khắc phục tình trạng chạy trường, 

chạy lớp; Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về 

việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 

28/02/2018 về việc sửa đổi một số điều, khoản của Quy chế tuyển sinh trung học 

cơ sở và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT 

của Bộ GDĐT; Văn bản số 03/VBHN-BGTĐ ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT ban 

hành Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung 

học phổ thông; Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh 

ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh; Công văn số 943/SGDĐT-GDPT ngày 18/5/2022 của Sở GDĐT về việc 

hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023, UBND huyện ban hành 

Kế hoạch tuyển 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. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

3. Hồ sơ tuyển sinh 

- Đơn xin vào học; 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 
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- Bản photo sổ hộ khẩu (có công chứng hoặc có bản chính để đối chiếu). 

4. Đối tượng 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 1 ở độ tuổi 

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

lớp 1 vượt quá 03 tuổi so với quy định sẽ do 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 quy mô, điều kiện nhà trường; vị trí địa lý, điều kiện tự 

nhiên, giao thông, khoảng cách từ các thôn, xóm, tổ dân phố đến mỗi trường để 

thống nhất, tham mưu UBND xã, thị trấn quyết định địa bàn tuyển sinh cho mỗi 

trường, đồng thời 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. Lịch tuyển sinh 

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

đại chúng: Từ ngày 15/7 đến 30/7/2022. 

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

7. 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 tượng 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. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 



3 
 

4. Địa bàn tuyển sinh 

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

- 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, 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. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể công tác tuyển sinh. 

- Ban hành quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh; quyết định phê duyệt 

kết quả tuyển sinh của từng trường trung học cơ sở; phê duyệt kết quả tuyển sinh 

lớp 1. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh. 

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

- Tổng hợp, thông kê, báo cáo kết quả công tác tuyển sinh về UBND, Sở 

GDĐT trước 20/8/2022. 

2. Các trường tiểu học, trung học cơ sở, TH&THCS 

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, chuẩn bị các điều kiện tuyển sinh và làm 

tốt công tác tuyên truyền để phụ huynh học sinh và Nhân dân được biết. 

- Tổ chức tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế và kế hoạch tuyển sinh của 

UBND huyện. 

- Tham mưu chính quyền 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. 

- Tổ chức kiểm tra đánh giá đối với những học sinh chưa hoàn thành 

chương trình tiểu học phải rèn luyện trong hè (nếu có) trước ngày 08/8/2022. 
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- Thực hiện thống kê, thông tin báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng Giáo 

dục và Đào tạo trước 15/8/2022. 

Trên đây là Kế hoạch công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023, 

yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
 Nơi nhận:  
- Sở Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo); 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS; 

- Lưu: VT. 

    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Bá Hà 
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