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KẾ HOAC̣H 

Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021- 2022 
 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2021  

của UBND huyện Mỹ Lộc) 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Huy động trẻ em, tuyển chọn học sinh (sau đây gọi chung là học sinh) vào học 

tại các cơ sở giáo dục thuộc bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đảm bảo yêu 

cầu giáo dục toàn diện, phát triển phẩm chất, năng lực cá nhân; giáo dục học sinh 

thành những người có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe và thẩm mỹ đáp ứng yêu 

cầu xây dựng, phát triển đất nước;  

- Đảm bảo duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non 

5 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn, đảm bảo quyền học tập của học 

sinh;   

- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 

theo đúng các Quy chế tuyển sinh, Điều lệ các bậc học của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) ban hành; đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, khách quan, thuận lợi 

cho học sinh và cha mẹ học sinh. 

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

I. Huy động trẻ vào trường Mầm non, tuyển sinh vào lớp 1 

1. Huy động trẻ vào cơ sở giáo dục Mầm non 

Các cơ sở giáo dục mầm non huy động 100% trẻ 5 tuổi (diện phổ cập giáo dục) 

trên địa bàn xã, thị trấn đến trường. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, các cơ 

sở giáo dục mầm non huy động trẻ dưới 5 tuổi đến trường, lớp ở các loại hình trường, 

lớp công lập, tư thục. Nâng cao tỷ lệ trẻ 3 tuổi, 4 tuổi, trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đi học. 

2. Tuyển sinh vào lớp 1 

Các trường tiểu học huy động 100% trẻ 6 tuổi (diện phổ cập giáo dục), chú trọng 

huy động trẻ khuyết tật diện hòa nhập trên địa bàn xã, thị trấn được giao nhiệm vụ phổ 

cập vào lớp 1.  

Lưu ý: Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non không 

phải là yêu cầu bắt buộc để tuyển sinh vào lớp 1. 

3. Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh: trước ngày 30/6/2021. 

      II. Tuyển sinh lớp 6 chất lượng cao tại THCS Mỹ Hưng 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển sinh 02 lớp, mỗi lớp 40 học sinh. 

2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển 

2.1. Đối tượng dự tuyển 
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-  Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2020- 2021 có hộ 

khẩu trên địa bàn huyện Mỹ Lộc tính từ thời điểm trước ngày 01/01/2021 (Những học 

sinh đã học và hoàn thành chương trình tiểu học tại các trường Tiểu học trong huyện 

Mỹ Lộc thì không cần hộ khẩu tại huyện Mỹ Lộc).  

-  Độ tuổi của học sinh dự tuyển thực hiện theo Quy chế tuyển sinh Trung học 

cơ sở và tuyển sinh Trung học phổ thông kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT 

ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.2. Điều kiện dự tuyển 

- Năm học lớp 1: Các môn học và hoạt động giáo dục: Hoàn thành trở lên và 

với điều kiện điểm kiểm tra cuối năm học các môn đánh giá bằng điểm số đạt từ điểm 

8,0 trở lên; Các năng lực và các phẩm chất: Đạt trở lên. 

- Các năm học từ lớp 2 đến lớp 5: Các môn học và hoạt động giáo dục: Hoàn 

thành trở lên và với điều kiện điểm kiểm tra cuối năm học các môn đánh giá bằng 

điểm số đạt từ điểm 7,0 trở lên; Các năng lực và các phẩm chất: Đạt trở lên. 

3. Phương thức tuyển sinh 

3.1. Đối với trường hợp có số học sinh đăng ký dự tuyển thấp hơn hoặc bằng 

chỉ tiêu được giao: Tổ chức xét tuyển 

3.2. Đối với trường hợp có số học sinh đăng ký dự tuyển cao hơn chỉ tiêu được 

giao: Tổ chức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. 

4. Tổ chức tuyển sinh 

4.1. Xét tuyển 

a) Tiêu chí xét tuyển: dựa trên 02 tiêu chí 

- Điểm đánh giá các nội dung học tập, rèn luyện chính khóa cấp Tiểu học  

- Thành tích của học sinh khi tham gia các cuộc thi, liên hoan, giao lưu từ cấp 

huyện, thành phố trở lên. 

b) Nội dung xét tuyển 

* Điểm đánh giá các nội dung học tập, rèn luyện chính khóa cấp Tiểu học:  là 

8,0 điểm, cụ thể như sau: 

- Lớp 1: Điểm trung bình các môn đánh giá bằng điểm số cuối năm học lớp 1 

(Môn Toán và Tiếng Việt), quy điểm xét tuyển tối đa là 1,0 điểm; 

Ví dụ: học sinh Nguyễn Văn A có điểm đánh giá cuối năm học lớp 1 môn Toán 

được 10 điểm, Môn Tiếng Việt là 9,0 điểm. Điểm trung bình môn là 9,5 điểm. Điểm 

quy đổi là 0,95 điểm.  

- Lớp 2: Điểm trung bình các môn đánh giá bằng điểm số cuối năm học lớp 2 

(Môn Toán, Tiếng Việt), quy điểm xét tuyển tối đa là 1,0 điểm; 

- Lớp 3: Điểm trung bình các môn đánh giá bằng điểm số cuối năm học lớp 3 

(Môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh), quy điểm xét tuyển tối đa là 1,0 điểm; 
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- Lớp 4: Điểm trung bình các môn đánh giá bằng điểm số cuối năm học lớp 4 

(Môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học và Lịch sử - Địa lý), quy điểm xét 

tuyển tối đa là 2,0 điểm; 

- Lớp 5: Điểm trung bình các môn đánh giá bằng điểm số cuối năm học lớp 5 

(Môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học và Lịch sử - Địa lý), quy điểm xét 

tuyển tối đa là 3,0 điểm. 

* Thành tích của học sinh khi tham gia các cuộc thi, liên hoan, giao lưu từ cấp 

huyện, thành phố trở lên trong năm học lớp 5 gồm: Hội thi “Giải Toán bằng tiếng 

Anh”, Hội thi hùng biện Tiếng Anh, Hội khỏe Phù Đổng (TDTT): là 2,0 điểm. Mức 

điểm cộng tương ứng như sau: 

- Giải nhất và giải Xuất sắc (nếu có): cấp tỉnh: 2,0 điểm; cấp huyện: 1,5 điểm. 

- Giải nhì: cấp tỉnh: 1,75 điểm; cấp huyện: 1,25 điểm. 

- Giải ba: cấp tỉnh: 1,5 điểm; cấp huyện: 1,0 điểm. 

- Giải khuyến khích: cấp tỉnh: 1,25 điểm; cấp huyện: 0,75 điểm. 

 Trong trường hợp học sinh đạt nhiều giải, huy chương... thì tính thành tích cao 

nhất để cộng điểm tương ứng. 

c) Điểm xét tuyển 

Điểm xét tuyển là  tổng điểm của các tiêu chí tại điểm a) mục 4.1. Trong đó, 

điểm thành tích tham gia các cuộc giao lưu, liên hoan chiếm không quá 2,00 điểm 

(Điểm xét tuyển tính theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25). 

d) Nguyên tắc xét đỗ 

Chỉ xét đỗ đối với những thí sinh đạt điều kiện dự tuyển tại mục 2.2. 

 e) Cách xét đỗ: Căn cứ vào điểm xét tuyển, lấy đỗ từ cao xuống thấp cho tới khi 

đủ chỉ tiêu được giao. 

4.2. Xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh 

a) Xét tuyển: thực hiện theo điểm a), b) mục 4.1. 

b) Tổ chức đánh giá năng lực học sinh thông qua 02 bài kiểm tra, đánh giá năng 

lực học sinh đối với những thí sinh đạt điều kiện dự tuyển tại mục 2.2 gồm: 

Bài 1: Toán (thời gian làm bài 60 phút) 

Bài 2: Tiếng Việt (thời gian làm bài 60 phút) 

- Nội dung bài kiểm tra, đánh giá năng lực nằm trong chương trình lớp 5. 

- Hình thức bài kiểm tra, đánh giá năng lực: Trắc nghiệm khách quan kết hợp 

với tự luận. 

- Cách tính điểm: Mỗi bài kiểm tra, đánh giá năng lực được tính theo thang 

điểm 10, điểm lẻ đến 0,25 điểm. 

-  Hệ số điểm bài kiểm tra, đánh giá năng lực: Điểm của các bài kiểm tra, đánh 

giá năng lực đều tính hệ số 1.  

c) Điểm xét đỗ: Là tổng điểm xét tuyển và 02 bài kiểm tra, đánh giá năng lực 

d) Nguyên tắc xét đỗ 
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Chỉ xét đỗ đối với thí sinh đạt điều kiện dự tuyển tại mục 2.2 và kiểm tra đủ các 

bài kiểm tra, đánh giá năng lực theo quy định, không vi phạm Quy chế thi, điểm trung 

bình 02 bài kiểm tra, đánh giá năng lực (không tính hệ số) từ 5,00 điểm trở lên và 

điểm các bài kiểm tra, đánh giá năng lực đều từ 2,00 điểm trở lên. 

e) Cách xét đỗ 

Căn cứ vào điểm xét đỗ, lấy đỗ từ cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu. Trong 

trường hợp thí sinh bằng điểm nhau thì tiếp tuc̣ lấy đỗ theo thứ tư ̣ưu tiên sau: có điểm 

xét tuyển cao hơn ; có tổng điểm 02 môn Tiếng Viêṭ và Toán cuối năm hoc̣ lớp 5 cao 

hơn; Nếu tiếp tục bằng nhau thì Hội đồng tuyển sinh quyết định theo đa số. 

5. Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh: trước ngày 30/6/2021 

6. Hồ sơ dự tuyển  

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu quy định của Phòng GDĐT huyện Mỹ Lộc); 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Học bạ tiểu học (bản chính); 

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học (bản chính); 

- Các loại giấy chứng nhận học sinh đạt giải khi tham dự các cuộc thi, liên 

hoan, giao lưu…từ cấp huyện trở lên để tính điểm khuyến khích (nếu có - yêu cầu nộp 

bản chính); 

- Sổ hộ khẩu phô tô công chứng kèm theo sổ chính để đối chiếu; 

-  01 ảnh 04 x 06cm để làm thẻ dự thi. 

7. Thời gian tổ chức tuyển sinh 

 - Từ 01/6/2021 đến 17h00 ngày 15/6/2021:  

+ Thí sinh dự tuyển mua hồ sơ dự tuyển tại trường THCS Mỹ Hưng. 

+ Trường THCS Mỹ Hưng thu hồ sơ của học sinh. 

- Ngày 18/6/2021: Công bố phương thức tuyển sinh và danh sách học sinh đủ 

điều kiện tham gia theo phương thức tuyển sinh đó. 

- Ngày 21/6/2021: kiểm tra, đánh giá năng lực (nếu tổ chức xét tuyển kết hợp 

với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh). 

-  Ngày 25/6/2021: Công bố kết quả tuyển sinh  

- Ngày 29/6/2021: Công bố danh sách trúng tuyển vào lớp 6 chất lượng cao tại 

THCS Mỹ Hưng  

         Danh sách trúng tuyển được niêm yết công khai tại trường THCS Mỹ Hưng , 

trên trang thông tin điện tử của UBND huyện, Phòng GDĐT và điạ chỉ hòm thư gmail 

các trường Tiểu học, THCS. 

      III. Tuyển sinh lớp 6 đại trà 

1. Các trường THCS huy động 100% học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu 

học, trong độ tuổi quy định, có hồ sơ hợp lệ trên địa bàn xã, thị trấn được giao nhiệm 

vụ phổ cập giáo dục vào lớp 6; tạo điều kiện cho những học sinh có hoàn cảnh khó 
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khăn được đi học (không để học sinh bỏ học vì kinh tế gia đình khó khăn); chú trọng 

huy động trẻ khuyết tật diện hòa nhập đến trường học;  

2. Phương thức tuyển sinh  

a) Đối với các trường có số học sinh đăng kí dự tuyển thấp hơn hoặc bằng chỉ 

tiêu được giao: tổ chức xét tuyển.   

b) Đối với các trường có số học sinh đăng k í dự tuyển cao hơn chỉ tiêu được 

giao: tổ chức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học 

sinh (tham khảo phương án tuyển sinh lớp 6 chất lượng cao tại THCS Mỹ Hưng tại 

mục II. Tuyển sinh lớp 6 chất lượng cao tại THCS Mỹ Hưng trong Kế hoạch này) 

3. Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh: trước ngày 30/6/2021. 

IV. NHỮ NG VẤN ĐỀ KHÁC 

Ngoài những nội dung nêu trên, các nội dung khác áp dụng theo Quy chế tuyển 

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

ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 

05/2018/TTBGDĐT ngày 28/02/2018 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung 

khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 điều 7 của Quy 

chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT  ban hành kèm theo Thông tư số 

11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

C. KINH PHÍ  

  Thực hiện theo quy định hiện hành 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với 

các Ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế 

hoạch. 

-  Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện triển khai thực hiện Kế hoạch; 

-  Đối với lớp 6 chất lượng cao tại THCS Mỹ Hưng: Giao Phòng Giáo dục và 

Đào tạo chủ động lựa chọn phương thức và tổ chức tuyển sinh phù hợp, hướng dẫn tổ 

chức đăng ký tuyển sinh. 

- Tổ chức kiểm tra việc tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 của các 

trường các cấp học; 

- Phối hợp tổ chức kì thi tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn huyện theo yêu cầu 

của Sở GDĐT Nam Định và theo đề nghị của các trường THPT trên địa bàn huyện. 

2. Các cơ sở giáo dục trong huyện 

Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và THCS chủ động xây dựng kế 

hoạch huy động trẻ đi học đúng độ tuổi, kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 trên địa bàn 

xã, thị trấn được giao nhiệm vụ phổ cập, đảm bảo các yêu cầu của Kế hoạch này và tổ 

chức triển khai thực hiện hiệu quả; 
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Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

huyện liên hê ̣với Phòng GDĐT (qua tổ chuyên môn – Phòng GDĐT) để tham mưu 

cho UBND huyện chỉ đạo kịp thời./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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