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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

Số:  181 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày  25  tháng 6 năm 2020 

      

 

KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở năm học 2020 - 2021 

 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học 

phổ thông; Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 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 trung học cơ sở và tuyển sinh 

trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 

18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 6/5/2020 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông 

năm học 2020-2021; Công văn 1408/SGDĐT-GDTrH ngày 5/6/2020 của Sở 

GDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh cấp THCS, THPT năm học 2020 - 2021. 

UBND thành phố Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trung 

học cơ sở năm học 2020 - 2021 trên địa bàn thành phố như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm tạo điều kiện cho học sinh hoàn thành chương trình Giáo dục tiểu 

học vào học THCS và thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn. 

2. Tuyển sinh theo đúng các Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT, các văn 

bản hướng dẫn của UBND tỉnh, của Sở GDĐT đảm bảo chính xác, công bằng, 

khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; thực hiện tuyển sinh 

đúng đối tượng, điều kiện, địa bàn đã được phân định, đảm bảo cân đối quy mô 

trường, lớp, đội ngũ giáo viên của các nhà trường. 

3. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo nắm rõ: Tuyến 

tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và 

trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. 

4. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, nâng 

cao chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường 

học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp. 

5. Các trường tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các 

khoản ngoài quy định khi tuyển sinh. 

6. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực 

tiếp; Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng. 

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 

 I. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 
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 1. Khu vực, địa bàn tuyển sinh 

TT Trường Tuyển sinh học sinh có hộ khẩu trên địa bàn 

1 THCS Vĩnh Trại Phường Vĩnh Trại 

2 THCS Hoàng Văn Thụ Phường Hoàng Văn Thụ 

3 THCS Chi Lăng Phường Chi Lăng 

4 THCS Đông Kinh Phường Đông Kinh 

5 THCS Tam Thanh Phường Tam Thanh, xã Hoàng Đồng (thôn Hoàng 

Thanh, thôn Hoàng Thủy, thôn Nà Pàn, thôn Nà 

Sèn). 

6 THCS Hoàng Đồng Xã Hoàng Đồng, phường Hoàng Văn Thụ. 

7 THCS Mai Pha Xã Mai Pha, phường Vĩnh Trại, phường Đông 

Kinh. 

8 THCS Quảng Lạc Xã Quảng Lạc, phường Chi Lăng 

2. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh 

- Học sinh đã hoàn thành chương trình Giáo dục Tiểu học, có độ tuổi theo 

quy định (theo Điều 37 của Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường THCS, trường 

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học); 

- Học sinh có hộ khẩu (thường trú, tạm trú) theo gia đình (bố, mẹ đẻ) và 

cư trú trên khu vực, địa bàn của trường tuyển sinh.  

- Đối với các học sinh đang cư trú ngoài địa bàn thành phố Lạng Sơn, nếu 

điều kiện cơ sở vật chất (diện tích, chỗ học tập, chỗ ăn nghỉ, sân chơi bãi tập,...) 

của nhà trường đáp ứng được thì xem xét tiếp nhận. 

 3. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 (xem chi tiết trong biểu phụ lục đính kèm) 

4. Phương thức tuyển sinh 

 Thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển: xét tuyển theo hộ khẩu 

của học sinh cư trú tại khu vực, địa bàn trường tuyển sinh (xét theo thứ tự ưu tiên 

thường trú trước, tiếp theo xét tạm trú) theo 1 trong 2 phương thức sau: 

 - Phương thức 1 (áp dụng đối với các trường có số học sinh dự tuyển ít hơn 

hoặc bằng số chỉ tiêu được giao): xét tuyển hồ sơ. 

 - Phương thức 2 (áp dụng đối với các trường có số học sinh dự tuyển nhiều 

hơn số chỉ tiêu được giao): xét tuyển hồ sơ, kết hợp với bài kiểm tra đánh giá năng 

lực học sinh (có văn bản hướng dẫn chi tiết)  

 5. Lịch trình thời gian thực hiện tuyển sinh  

Thời gian Nội dung Thực hiện 

5/7/2020 Niêm yết công khai kế hoạch tuyển sinh. Các trường 

14/7/2020 Tập huấn công tác tuyển sinh. Phòng GDĐT 

Từ 18/7 đến 

20/7/2020 
Các trường thu hồ sơ tuyển sinh. Các trường 

21/7/2020 - Báo cáo Phòng GDĐT về số liệu dự tuyển Các trường 
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Thời gian Nội dung Thực hiện 

và phương thức tuyển sinh. 

- Tổng hợp, niêm yết danh sách học sinh 

đăng ký dự tuyển và báo cáo phòng GDĐT 

về số liệu dự tuyển, phương thức tuyển 

sinh. 

22/7/2020 Duyệt phương án tuyển sinh các trường. Phòng GD 

23/7/2020 
Các trường họp hội đồng xét tuyển theo 

phương thức 1. 

Các trường xét 

tuyển theo phương 

thức 1 

3/8/2020 
Niêm yết phòng kiểm tra năng lực, danh 

sách thí sinh dự kiểm tra năng lực. 

Các trường kiểm tra 

năng lực 

4/8/2020 

Kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán, môn 

Tiếng Việt: 

     + 8h00 - 8h40: Kiểm tra, đánh giá năng 

lực môn Toán. 

     + 9h10 - 9h50: Kiểm tra, đánh giá năng 

lực môn Tiếng Việt. 

Các trường kiểm tra 

năng lực 

6/8/2020 
Lập danh sách học sinh trúng tuyển, trình 

phòng GDĐT phê duyệt kết quả tuyển sinh. 
Các trường xét 

tuyển theo phương 

thức 1 7/8/2020 Thông báo, niêm yết kết quả tuyển sinh. 

10/8/2020 

- Lập danh sách học sinh trúng tuyển, trình 

phòng GDĐT phê duyệt kết quả tuyển sinh. 

- Lập danh sách phân luồng học sinh không 

trúng tuyển theo nguyện vọng (theo đơn dự 

tuyển). 
Các trường kiểm tra 

năng lực 

13/8/2020 

- Thông báo, niêm yết kết quả tuyển sinh 

tại trường. 

- Niêm yết danh sách phân luồng học sinh 

không trúng tuyển. 

14/8/2020 
Tiếp nhận đơn, giải quyết thắc mắc, khiếu 

nại của học sinh, phụ huynh (nếu có). 

Các trường kiểm tra 

năng lực 

17/8/2020 
Báo cáo UBND các phường (xã), Phòng 

GDĐT về kết quả tuyển sinh. 
Các trường 

 4. Hồ sơ đăng kí dự tuyển của học sinh 

- Đơn đăng kí dự tuyển (theo mẫu). 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

- Bản chính giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học. 

- Bản chính Học bạ cấp tiểu học. 

- Bản sao công chứng hộ khẩu thường trú/giấy đăng kí tạm trú. 

- Bản sao công chứng của các giấy tờ liên quan đến tiêu chí xét tuyển. 
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 Lưu ý: các trường xét tuyển đủ chỉ tiêu được giao không được tiếp nhận 

thêm hồ sơ học sinh sau thời gian niêm yết công khai kết quả trúng tuyển. 

 II. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 CHẤT LƯỢNG CAO TRƯỜNG 

TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỤ 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:  

Tổng số lớp: 02 lớp. 

Tổng số học sinh: 60 học sinh. 

2. Đối tượng: 

- Học sinh đã hoàn thành chương trình Giáo dục Tiểu học, có độ tuổi theo 

quy định (theo Điều 37 của Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường THCS, trường 

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học); 

- Học sinh có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn thành phố Lạng 

Sơn. 

3. Phương thức tuyển sinh:  

Thực hiện theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng 

lực học sinh (có văn bản hướng dẫn chi tiết). Xét tuyển học sinh bằng cách lấy 

kết quả học sinh có tổng điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

 4. Thời gian thực hiện 

Thời gian Nội dung 

5/7/2020 Niêm yết công khai kế hoạch tuyển sinh. 

Từ 18/7 đến 

20/7/2020 
Nhà trường thu hồ sơ tuyển sinh. 

3/8/2020 
Niêm yết phòng kiểm tra năng lực, danh sách thí sinh dự kiểm tra 

năng lực. 

4/8/2020 

Kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán, môn Tiếng Việt: 

     + 8h00 - 8h40: Kiểm tra, đánh giá năng lực môn Toán. 

     + 9h10 - 9h50: Kiểm tra, đánh giá năng lực môn Tiếng Việt. 

10/8/2020 

- Lập danh sách học sinh trúng tuyển, trình phòng GDĐT phê 

duyệt kết quả tuyển sinh. 

- Lập danh sách phân luồng học sinh không trúng tuyển theo 

nguyện vọng (theo đơn dự tuyển). 

13/8/2020 
- Thông báo, niêm yết kết quả tuyển sinh tại trường. 

- Trả hồ sơ học sinh không trúng tuyển. 

14/8/2020 
Tiếp nhận đơn phúc khảo, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của học 

sinh, phụ huynh (nếu có). 

 5. Hồ sơ đăng kí dự tuyển của học sinh 

- Đơn xét tuyển, phiếu dự khảo sát đánh giá năng lực vào lớp 6 năm học 

2020-2021 nhận tại trường trường THCS Hoàng Văn Thụ. 
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- Học bạ (bản gốc). 

- Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ). 

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

- Hộ khẩu thường trú hoặc hộ khẩu tạm trú tại thành phố Lạng Sơn (bản 

sao công chứng). 

- 01 ảnh màu 3x4 (dán vào phiếu khảo sát đánh giá năng lực) 

 D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Chỉ đạo, ban hành văn bản hướng dẫn các trường THCS thực hiện Kế hoạch 

tuyển sinh của UBND thành phố. 

- Chỉ đạo thành lập Hội đồng tuyển sinh để thực hiện công tác tuyển sinh 

đúng kế hoạch, phê duyệt kết quả tuyển sinh các trường tiểu học. 

 - Tổ chức kiểm tra việc thực hiện tuyển sinh của các trường; xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm các quy định về công tác tuyển sinh. 

 - Công tác tuyển sinh là một tiêu chuẩn để đánh giá xếp loại thi đua các 

trường trong năm học. 

- Báo cáo kết quả tuyển sinh về UBND thành phố chậm nhất ngày 

20/8/2020. 

2. Công an Thành phố 

- Chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các phường (xã) phối hợp với các 

trường trên địa bàn đảm bảo công tác an ninh trật tự trong thời gian diễn ra công tác 

tuyển sinh. 

- Chỉ đạo Công an các phường (xã) phối hợp với các trường tiểu học trên 

địa bàn xác nhận (nếu có đề nghị) học sinh có hộ khẩu thường trú, tạm trú và cư 

trú trên địa bàn tuyển sinh để đảm bảo tính công bằng, khách quan. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố 

- Chủ động phối hợp với phòng GDĐT tuyên truyền các thông tin về quy 

trình, cách thức tuyển sinh đầu cấp. 

4. UBND các phường, xã 

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố làm tốt công tác 

tuyên truyền để mọi người dân trên địa bàn biết về Kế hoạch tuyển sinh, đồng 

thời đảm bảo trật tự, an toàn trong thời gian tuyển sinh. 

- Tuyên truyền vận động Nhân dân, các bậc phụ huynh, học sinh nhận 

thức đúng về công tác tuyển sinh, đồng tình và tích cực ủng hộ công tác tuyển 

sinh đầu cấp tại các trường. 

UBND thành phố Lạng Sơn yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan của thành phố, UBND các phường, 

xã trên địa bàn triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; kịp thời báo cáo phản 
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ánh tình hình, đề xuất giải pháp chỉ đạo với UBND thành phố để giải quyết những 

vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện./. 

                

 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT (b/c);  

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP; 

- UBND phường, xã; 

- Trang TTĐT TP; 

- CPVP, CVVX, QTM;    

- Các trường THCS trên địa bàn TP;                                                                   

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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