
  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Số:           /SGDĐT-GDTrH                Bình Phước, ngày    tháng    năm 2022 
     V/v hướng dẫn tuyển sinh vào Mầm      

      non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 
     

 

 Kính gửi:  

- Các phòng giáo dục và đào tạo; 

- Các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX. 

 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào 

tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non; 

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

Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học; 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của 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 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông 

được ban hành tại Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 và sửa đổi bổ sung 

tại Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; 

Căn cứ Công văn số 461/UBND-KGVX ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Phước về việc thống nhất nội dung Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-

2023; 

 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo; các 

trường trung học cơ sở và trung học phổ thông (THCS&THPT); các trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, tổ chức triển khai công tác tuyển sinh vào Mầm 

non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 như sau: 

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

2. Đối tượng, điều kiện, hồ sơ, thời gian, địa bàn tuyển sinh: Do phòng giáo 

dục và đạo tạo quy định trên cơ sở các quy định của pháp luật, của địa phương và được 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn phê duyệt. 

3. Tổ chức thực hiện 
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3.1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố 

- Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, thị xã, thành phố quy định công tác tuyển sinh 

vào Mầm non, lớp 1, lớp 6 theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục (kể cả vào lớp 6 

của các trường trực thuộc Sở GDĐT) bảo đảm nguyên tắc tất cả trẻ em trong độ tuổi 

quy định đều được đến trường và bảo đảm việc xây dựng, duy trì các trường chuẩn 

quốc gia.  

- Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào Mầm non, lớp 1, lớp 6 của phòng GDĐT. 

3.2. Các phòng giáo dục và đào tạo 

- Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào Mầm non, lớp 1, lớp 6 và trình Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý trên địa bàn phê duyệt; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác công tác tuyển sinh vào Mầm non, lớp 1, 

lớp 6 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 

- Gửi Kế hoạch tuyển sinh ở trên đã được Ủy ban nhân dân phê duyệt đến Sở Giáo 

dục và Đào tạo (qua phòng GDTrH) trước ngày 10/6/2022. 

Trong quá trình thực hiện cần trao đổi thêm thông tin, liên hệ Phòng GDTrH, Sở 

GDĐT, số điện thoại 02713888703./.     

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND cấp huyện (p/h); 

- Lưu: VT, GDTrH.  
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