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KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh các lớp đầu cấp vào các trường mầm non, tiểu học và trung học 

cơ sở công lập trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm học 2021 - 2022 

 

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

Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường tiểu học; Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT 

ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vè 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 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành 

Điều lệ trường mầm non;  

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về Thông tư ban Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và 

tuyển sinh trung học phổ thông; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 06/4/2021 của 

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

học 2021-2022; Công văn 1000/SGDĐT-GDTrH ngày 15/4/2021 của Sở GDĐT 

về việc hướng dẫn tuyển sinh cấp THCS, THPT năm học 2021 - 2022; Công văn 

số 1036/SGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn 

tuyển sinh trường trung học cơ sở có số đăng kí dự tuyển nhiều hơn chỉ tiêu 

tuyển sinh năm học 2021 - 2022. 

Căn cứ điều kiện thực tế cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp mầm non, tiểu 

học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; Kết quả điều tra phổ cập 

năm 2021. 

UBND thành phố Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu 

cấp vào các trường mầm non công lập năm học 2021 - 2022 trên địa bàn thành 

phố như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm huy động và tạo điều kiện tối đa cho trẻ trong độ tuổi 2 đến 5 tuổi 

vào học tại các trường, cơ sở mầm non; Huy động 100% học sinh trong độ tuổi 

6 tuổi vào học lớp 1, học sinh hoàn thành chương trình Giáo dục tiểu học vào học 

lớp 6 trung học cơ sở và học sinh khuyết tật học hòa nhập, thực hiện nhiệm vụ 

phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học 

cơ sở trên địa bàn. 

- Tuyển đúng, đủ chỉ tiêu tuyển sinh của các trường nhằm đảm bảo cân 

đối sĩ số trẻ giữa các trường mầm non công lập và tư thục; Giảm sĩ số học 

sinh/lớp vượt quy định theo Điều lệ trường tiểu học và THCS tại một số trường 

nội thành. 
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2. Yêu cầu 

- Tuyển sinh 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. 

- Các trường tuyệt đối không được vận động, quyên góp và thu các khoản 

ngoài quy định khi tuyển sinh. 

- 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 

I. Tuyển sinh lớp nhà trẻ và mẫu giáo vào các trường mầm non công lập 

1. Khu vực, địa bàn tuyển sinh 

- Các trường ở phường, xã nào thì tuyển sinh các trẻ có hộ khẩu trong địa 

bàn phường, xã đó.  

 - Trường Mầm non 2-9 tuyển 80% số trẻ trên địa bàn phường Đông Kinh và 

20% số trẻ ở xã Mai Pha. 

 - Lớp chất lượng cao trường MN Hoàng Văn Thụ, MN Hoa Sữa, MN Hoa 

Hướng Dương tuyển trẻ có hộ khẩu ở thành phố Lạng Sơn. 

2. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh 

- Thực hiện tuyển sinh trẻ trong độ tuổi 2 tuổi (trẻ sinh năm 2019); Đối 

với trường Mầm non Hoàng Văn Thụ tuyển sinh trẻ 3 tuổi (lớp chất lượng cao). 

Các trường còn lại tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất thực tế của từng 

trường, các trường có thể tuyển sinh bổ sung một số trẻ 5 tuổi trên địa bàn chưa 

được đi học. 

- Trẻ có hộ khẩu (thường trú, tạm trú) theo bố đẻ hoặc mẹ đẻ (hoặc người 

đỡ đầu hợp pháp) và cư trú trên địa bàn tuyển sinh. 

3. Chỉ tiêu tuyển sinh  

Các nhà trường căn cứ điều kiện cơ sở vật chất và kết quả điều tra phổ cập 

trẻ trên địa bàn để thực hiện tuyển sinh trẻ 2 tuổi (sinh năm 2019), sĩ số không quá 

35 trẻ/lớp. Trường mầm non Mai Pha căn cứ vào diện tích nhóm, lớp và số 

lượng trẻ trên địa bàn để tuyển sinh, nhưng không quá 40 trẻ/lớp. 

Trường Mầm non Quảng Lạc xem xét tạo điều kiện cho 100% trẻ trên địa 

bàn trong độ tuổi đi học được đến trường. 

Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường cụ thể: (chi tiết trong biểu phụ lục 1). 

4. Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hồ sơ 

 - Xét tuyển theo thứ tự lần lượt từ diện chính sách (con thương binh, liệt 

sỹ)  Hộ khẩu thường trú (ưu tiên xét mồ côi cả cha lẫn mẹ; con hộ nghèo)  

Con đẻ của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường  Hộ khẩu tạm trú cho 

đến khi đủ chỉ tiêu. 
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- Trường hợp số trẻ dự tuyển vượt chỉ tiêu thì xét tuyển trẻ có số tháng 

tuổi lớn hơn. 

- Trường hợp số trẻ mầm non 5 tuổi chưa đi học, có hộ khẩu trên địa bàn 

trường tuyển sinh, để đảm bảo PCGD trẻ mầm non 5 tuổi thì xem xét tuyển các 

trẻ vào học. 

5. Phương án phân luồng trẻ không trúng tuyển 

Những trẻ không trúng tuyển vào trường mầm non công lập thì đăng ký 

học tập tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. 

6. Hồ sơ dự tuyển 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

- Bản sao sổ hộ khẩu (không cần công chứng, mang theo bản chính để đối 

chiếu xác nhận). 

- Đơn xin học (theo mẫu); 

- Giấy xác nhận thuộc các đối tượng ưu tiên (nếu có). 

Lưu ý: mỗi hồ sơ dự tuyển chỉ được đăng ký xét tuyển ở một trường mầm 

non công lập. 

7. Lịch trình thời gian thực hiện tuyển sinh 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

1/6/2021 Niêm yết công khai kế hoạch tuyển sinh. Các trường 

Từ 15/6/2021 

đến 18/6/2021 

Nhận hồ sơ tuyển sinh trực tuyến trên cổng 

thông tin. 
Các trường 

Từ ngày 19/6 

đến 21/6/2021 

Nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp. 

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 

phút. 

- Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 

phút. 

(Niêm phong hồ sơ tuyển sinh khi kết thúc đợt 

nhận hồ sơ) 

Các trường 

Từ 22/6/2021 

đến 26/6/2021 
Kiểm tra công tác tuyển sinh Phòng GDĐT 

28/6/2021 Họp hội đồng xét tuyển Các trường 

29/6/2021 

- Báo cáo, tổng hợp kết quả tuyển sinh. 

- Lập danh sách trẻ trúng tuyển, trình Phòng 

GDĐT phê duyệt. 

Các trường 

2/7/2021 Thông báo, niêm yết danh sách trẻ trúng tuyển. Các trường 

3/7/2021 
Tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại phụ 

huynh (nếu có). 
Các trường 

7/7/2021 
Báo cáo UBND các phường (xã), Phòng GDĐT 

về kết quả tuyển sinh. 
Các trường 
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Lưu ý: lịch trình tuyển sinh trường Mầm non Hoa Hướng Dương sẽ thực 

hiện riêng. 

II. Tuyển sinh lớp 1 các trường tiểu học công lập 

1. Khu vực, địa bàn tuyển sinh 

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

1 Tiểu học Vĩnh Trại Phường Vĩnh Trại: từ khối 1 đến khối 7 và khối 

11. 

2 Tiểu học Kim Đồng Phường Vĩnh Trại: khối 8 và khối 9. 

Phường Đông Kinh: khối 8. 

Xã Mai Pha: thôn Trung Cấp, Phai Duốc. 

3 Tiểu học Hoàng Văn Thụ Phường Hoàng Văn Thụ. 

4 Tiểu học Chi Lăng Phường Chi Lăng. 

5 Tiểu học Đông Kinh Phường Đông Kinh. 

Xã Mai Pha: các thôn Tân Lập, Pò Mỏ, Pò Đứa 

6 Tiểu học Tam Thanh Phường Tam Thanh. 

Xã Hoàng Đồng: các thôn Hoàng Thanh, Nà 

Pàn. 

7 Tiểu học Hoàng Đồng Xã Hoàng Đồng: các thôn Nà Sèn - Tổng 

Huồng, Hoàng Tân, Hoàng Thượng, Bản Viển, 

Đồi Chè, Pàn Pè, Đồng Én, Hoàng Tâm, Chi 

Mạc, Khòn Pịt, Hoàng Thủy. 

8 Tiểu học Lê Văn Tám Xã Hoàng Đồng: các thôn Hoàng Trung, Tàng 

Khảm, Hoàng Sơn. 

9 Tiểu học Mai Pha Xã Mai Pha. 

10 Tiểu học Quảng Lạc Xã Quảng Lạc. 

2. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh 

- Học sinh trong độ tuổi vào học lớp 1 được quy định tại Điều 33, Thông 

tư 28/2020/TT-BGDĐT về Ban hành Điều lệ Trường tiểu học. 

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

người đỡ đầu hợp pháp) và cư trú trên địa bàn tuyển sinh. 

3. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 

Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất của từng trường, chỉ tiêu tuyển sinh của 

các trường như sau: (chi tiết trong biểu phụ lục 2) 

4. Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hồ sơ 

 - Xét tuyển theo thứ tự lần lượt từ diện chính sách (con thương binh, liệt 

sỹ)  Hộ khẩu thường trú (ưu tiên xét mồ côi cả cha lẫn mẹ; con hộ nghèo)  

Con đẻ của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường  Hộ khẩu tạm trú cho 

đến khi đủ chỉ tiêu.  

 - Trường hợp số học sinh dự tuyển vượt chỉ tiêu tuyển sinh thì xét tuyển 

học sinh có thời gian cư trú lâu hơn (tính đến ngày 01/6/2021) để xét tuyển. 
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- Học sinh khuyết tật (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) được xét 

tuyển đặc cách vào trường học trên địa bàn, khu vực tuyển sinh. 

 - Học sinh không trúng tuyển qua xét tuyển hồ sơ thì sẽ phân luồng. 

5. Phương án phân luồng học sinh không trúng tuyển 

 - Học sinh không trúng tuyển vào trường TH Vĩnh Trại được xét tuyển 

vào trường TH Kim Đồng hoặc TH Đông Kinh. 

 - Học sinh không trúng tuyển trường TH Hoàng Văn Thụ, TH Tam Thanh 

được xét tuyển vào trường TH Hoàng Đồng. 

- Học sinh không trúng tuyển vào trường TH Chi Lăng được xét tuyển 

vào trường TH Đông Kinh hoặc TH Mai Pha. 

6. Hồ sơ dự tuyển 

 - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

 - Bản sao sổ hộ khẩu (không cần công chứng, mang theo bản chính để đối 

chiếu xác nhận). 

  - Đơn xin học (theo mẫu); 

- Sổ theo dõi sức khỏe trẻ mầm non (bản chính). 

7. Lịch trình thời gian thực hiện tuyển sinh  

Thời gian Nội dung Thực hiện 

1/6/2021 Niêm yết công khai kế hoạch tuyển sinh. Các trường 

Từ 28/6/2021 

đến 1/7/2021 

Nhận hồ sơ tuyển sinh trực tuyến trên cổng 

thông tin. 
Các trường 

Từ 3/7/2021 

đến 6/7/2021 

Nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp. 

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 

phút. 

- Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 

phút. 

(Niêm phong hồ sơ tuyển sinh khi kết thúc đợt 

nhận hồ sơ) 

Các trường 

Từ 7/7/2021 

đến 13/7/2021 
Kiểm tra công tác tuyển sinh Phòng GDĐT 

14/7/2021 Họp hội đồng xét tuyển Các trường 

15/7/2021 

- Báo cáo, tổng hợp kết quả tuyển sinh. 

- Lập danh sách học sinh trúng tuyển và phân 

luồng, trình Phòng GDĐT phê duyệt. 

Các trường 

20/7/2021 
Thông báo, niêm yết danh sách học sinh trúng 

tuyển và phân luồng học sinh. 
Các trường 

21/7/2021 
Tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của học 

sinh, phụ huynh (nếu có). 
Các trường 

23/7/2021 
Báo cáo UBND các phường (xã), Phòng GDĐT 

về kết quả tuyển sinh. 
Các trường 
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III. Tuyển sinh lớp 6 

 1. Tuyển sinh lớp 6 vào các trường trung học cơ sở 

 1.1. 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 và các thôn Hoàng Thanh, 

thôn Hoàng Thủy, thôn Nà Pàn thuộc xã Hoàng 

Đồng.  

6 THCS Hoàng Đồng Xã Hoàng Đồng. 

7 THCS Mai Pha Xã Mai Pha 

8 THCS Quảng Lạc Xã Quảng Lạc 

1.2. 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 33, Thông tư số 30/2020/TT-BGDĐT về 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 bố đẻ hoặc mẹ đẻ (hoặc 

người đỡ đầu được pháp luật công nhận) và cư trú trên địa bàn tuyển sinh. 

 1.3. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 

 Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất của từng trường, chỉ tiêu tuyển sinh của 

các trường như sau: (chi tiết trong biểu Phụ lục 3) 

1.4. Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển 

 - Xét tuyển theo hộ khẩu của học sinh trên địa bàn, khu vực trường tuyển sinh. 

 - Trường hợp số học sinh dự tuyển vượt chỉ tiêu tuyển sinh thì thực hiện 

phương thức xét tuyển hồ sơ (theo phụ lục 4a). 

 - Học sinh khuyết tật (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) được xét 

tuyển đặc cách vào trường học trên địa bàn, khu vực tuyển sinh. 

 - Học sinh không trúng tuyển qua xét tuyển hồ sơ thì sẽ phân luồng theo 

khu vực tuyển sinh. 

1.5. Phương án phân luồng học sinh không trúng tuyển 

 - Học sinh không trúng tuyển vào trường THCS Vĩnh Trại, THCS Đông 

Kinh được xét tuyển vào trường THCS Mai Pha (hoặc trường còn thiếu chỉ tiêu). 

 - Học sinh không trúng tuyển trường THCS Hoàng Văn Thụ được xét 

tuyển vào trường THCS Hoàng Đồng (hoặc trường còn thiếu chỉ tiêu). 
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 - Học sinh không trúng tuyển vào trường THCS Chi Lăng được xét tuyển 

vào trường THCS Quảng Lạc (hoặc trường còn thiếu chỉ tiêu). 

 - Học sinh không trúng tuyển trường THCS Tam Thanh được xét tuyển 

vào trường THCS Hoàng Đồng (hoặc trường còn thiếu chỉ tiêu). 

 1.6. Hồ sơ dự tuyển 

- 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 sổ hộ khẩu (trong thời gian 6 tháng, tính đến ngày 

nộp hồ sơ). 

- Bản sao công chứng của các giấy tờ liên quan đến tiêu chí xét tuyển. 

 1.7. Lịch trình thời gian thực hiện tuyển sinh  

Thời gian Nội dung Thực hiện 

1/6/2021 Niêm yết công khai kế hoạch tuyển sinh. Các trường 

Từ 19/6/2021 

đến 22/6/2021 

Nhận hồ sơ tuyển sinh trực tuyến trên cổng 

thông tin. 
Các trường 

Từ 26/6/2021 

đến 28/6/2021 

Nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp. 

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 

phút. 

- Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 

phút. 

(Niêm phong hồ sơ tuyển sinh khi kết thúc đợt 

nhận hồ sơ) 

Các trường 

Từ 29/6/2021 

đến 6/7/2021 
Kiểm tra công tác tuyển sinh Phòng GDĐT 

9/7/2021 

- Họp hội đồng xét tuyển. 

- Báo cáo, tổng hợp kết quả tuyển sinh. 

- Lập danh sách học sinh trúng tuyển và phân 

luồng, trình Phòng GDĐT phê duyệt. 

Các trường 

14/7/2021 
Thông báo, niêm yết danh sách học sinh trúng 

tuyển và phân luồng học sinh. 
Các trường 

15/7/2021 
Tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của học 

sinh, phụ huynh (nếu có). 
Các trường 

17/7/2021 
Báo cáo UBND các phường (xã), Phòng GDĐT 

về kết quả tuyển sinh. 
Các trường 
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 2. Tuyển sinh vào lớp 6 chất lượng cao trường THCS Hoàng Văn Thụ 

2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh 

- Tổng số lớp: 02 lớp. 

- Tổng số học sinh: 60 học sinh. 

2.2. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh 

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

quy định (theo Điều 33, Thông tư số 30/2020/TT-BGDĐT về 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 bố đẻ hoặc mẹ đẻ (hoặc 

người đỡ đầu hợp pháp) và định cư trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

2.3. Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển 

 - Xét tuyển theo hộ khẩu của học sinh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

Trường hợp số học sinh dự tuyển vượt chỉ tiêu tuyển sinh thì thực hiện phương 

thức xét tuyển hồ sơ (theo phụ lục 4b).  

 - Không thực hiện xét tuyển đặc cách học sinh. 

2.4. Phương án phân luồng học sinh không trúng tuyển 

 - Học sinh không trúng tuyển lớp chất lượng cao trường THCS Hoàng 

Văn Thụ thì được xét tuyển vào trường THCS theo khu vực, địa bàn tuyển sinh 

(Phần III, mục 1.1). 

 2.5. Hồ sơ đăng kí dự tuyển của học sinh 

- Đơn xét tuyển (theo mẫu) 

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

- Bản chính Học bạ cấp tiểu học. 

- Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ). 

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

- Bản sao công chứng sổ hộ khẩu (trong thời gian 6 tháng, tính đến ngày 

nộp hồ sơ). 

Lưu ý: Học sinh có hộ khẩu thường trú, tạm trú ngoài địa bàn phường 

Hoàng Văn Thụ nộp hồ sơ gốc cho hội đồng tuyển sinh và hồ sơ công chứng cho 

trường tại khu vực, địa bàn tuyển sinh. 

 2.6. Lịch trình tuyển sinh 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

1/6/2021 Niêm yết công khai kế hoạch tuyển sinh. Các trường 

Từ 19/6/2021 

đến 22/6/2021 

Nhận hồ sơ tuyển sinh trực tuyến trên cổng 

thông tin. 

THCS Hoàng 

Văn Thụ 

Từ 26/6/2021 

đến 28/6/2021 

Nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp. 

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 

phút. 

- Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 

THCS Hoàng 

Văn Thụ 
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Thời gian Nội dung Thực hiện 

phút. 

(Niêm phong hồ sơ tuyển sinh khi kết thúc đợt 

nhận hồ sơ) 

Từ 29/6/2021 

đến 6/7/2021 
Kiểm tra công tác tuyển sinh Phòng GDĐT 

7/7/2021 

- Họp hội đồng xét tuyển. 

- Báo cáo, tổng hợp kết quả tuyển sinh. 

- Lập danh sách học sinh trúng tuyển và phân 

luồng, trình Phòng GDĐT phê duyệt. 

- Chuyển danh sách phân luồng học sinh không 

trúng tuyển về các trường theo nguyện vọng. 

THCS Hoàng 

Văn Thụ 

10/7/2021 
Thông báo, niêm yết danh sách học sinh trúng 

tuyển và phân luồng học sinh. 

THCS Hoàng 

Văn Thụ 

12/7/2021 
Gửi kết quả HS trúng tuyển lớp chất lượng cao về 

các khu vực, địa bàn tuyển sinh. 

THCS Hoàng 

Văn Thụ 

14/7/2021 
Thông báo, niêm yết danh sách học sinh trúng 

tuyển và phân luồng học sinh. 

THCS Hoàng 

Văn Thụ 

15/7/2021 
Tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của học 

sinh, phụ huynh (nếu có). 

THCS Hoàng 

Văn Thụ 

17/7/2021 
Báo cáo UBND các phường (xã), Phòng GDĐT 

về kết quả tuyển sinh. 

THCS Hoàng 

Văn Thụ 

 

C. PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH 

Phụ huynh, học sinh có thể lựa chọn 1 trong 2 phương thức nộp hồ sơ 

tuyển sinh là trực tiếp tại Hội đồng tuyển sinh hoặc trực tuyến trên website 

tuyển sinh http://tsdaucap.thanhpholangson.edu.vn 

1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Hội đồng tuyển sinh 

- Phụ huynh nộp hồ sơ tuyển sinh dự tuyển vào trường nào thì nộp hồ sơ 

trực tiếp tại hội đồng tuyển sinh của trường đó. Hội đồng tuyển sinh có trách 

nhiệm hướng dẫn phụ huynh kê khai làm thủ tục tuyển sinh. 

- Hội đồng tuyển sinh sẽ tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của học sinh. 

2. Nộp hồ sơ trực tuyến trên website tuyển sinh 

- Phụ huynh, học sinh thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin và kèm theo 

ảnh minh chứng bản chính (giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, học bạ và các loại giấy 

tờ liên quan đến tiêu chí xét tuyển từ trang bìa đến trang cuối cùng) theo hướng 

dẫn trên website tuyển sinh đầu cấp. Nếu phụ huynh, học sinh không cập nhật 
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đầy đủ thông tin hoặc cập nhật sai thông tin thì hệ thống sẽ thông báo ngay là hồ 

sơ chưa được tiếp nhận. 

- Khi hồ sơ đã được tiếp nhận qua nộp trực tuyến thì Hội đồng tuyển sinh 

sẽ đối chiếu các thông tin qua minh chứng, nếu phát hiện giữa phần kê khai 

thông tin và minh chứng không đúng thì Hội đồng tuyển sinh sẽ thông báo qua 

email hoặc điện thoại của phụ huynh. 

- Học sinh trúng tuyển qua nộp hồ sơ trực tuyến, khi nhập học sẽ phải 

hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Căn cứ kế hoạch, tổ chức triển khai, hướng dẫn các trường thực hiện công 

tác tuyển sinh theo quy định. 

- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh theo đề nghị của các nhà 

trường, phê duyệt kết quả tuyển sinh các trường. 

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

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

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

30/7/2021. 

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 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. 

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp đến từng khối, phố, thôn, bản để 

nhân dân, cha mẹ học sinh nắm bắt. 

5. Các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở 
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- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, lưu ý các tiêu chí ưu tiên xét tuyển đảm 

bảo chỉ tiêu và công bằng khách quan. Chịu trách nhiệm về tuyển sinh theo chỉ 

tiêu được giao. 

- Quyết định thành lập tổ công tác tuyển sinh của nhà trường. 

- Trường hợp các trường tuyển sinh không đủ chỉ tiêu tuyển sinh thì báo 

cáo phòng GDDT phương án tuyển sinh cho đến khi đủ chi tiêu. 

- Báo cáo kết quả tuyển sinh theo yêu cầu của phòng GDĐT. 

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 

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 tỉnh (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, cơ sở mầm non (45b); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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Phụ lục 4a 

Hướng dẫn xét tuyển vào lớp 6  

đối với các trường THCS có số đăng kí dự tuyển nhiều hơn chỉ tiêu tuyển 

sinh năm học 2021 – 2022 

(Ban hành kèm theo kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND 

thành phố Lạng Sơn) 

 

      1. Thực hiện quy đổi thành điểm đối với các tiêu chí xét tuyển 

1.1 Quy đổi điểm kết quả học tập (Điểm KQHT): Xét kết quả học tập đối với 

2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 3, lớp 4, lớp 5 cấp Tiểu học, quy đổi thành điểm như 

sau: Điểm KQHT = Trung bình cộng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học môn Toán 

của lớp 3, lớp 4, lớp 5 + Trung bình cộng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học môn 

Tiếng Việt của lớp 3, lớp 4, lớp 5. Điểm kết quả học tập được làm tròn đến 2 chữ số 

thập phân sau dấu phẩy, giá trị tối đa của điểm kết quả học tập là 20 điểm. 

1.2. Quy đổi điểm theo địa bàn tuyển sinh (Điểm ĐBTS) 

Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú và cư trú từ 12 tháng trở lên 

trên địa bàn tuyển sinh của trường THCS đăng kí dự tuyển (tính đến ngày 

01/6/2021) quy đổi thành 2,0 điểm. 

1.3. Quy đổi điểm thành tích trong các cuộc thi, hội thi, kì thi do ngành 

giáo dục đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức (Điểm TT): 

Thành tích học sinh đạt được trong các cuộc thi, kì thi, hội thi, giao lưu về 

văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao... (sau đây chung là cuộc thi) do Bộ GDĐT, 

Sở GDĐT, Phòng GDĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức trong thời gian học 

tiểu học được quy đổi thành điểm như sau: 

- Do Bộ GDĐT, Sở GDĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức: 

+ Giải nhất (loại A, huy chương vàng...): quy đổi thành 2,0 điểm 

+ Giải nhì (loại B, huy chương bạc...): quy đổi thành 1,5 điểm 

+ Giải Ba (loại C, huy chương đồng...): quy đổi thành 1,0 điểm 

- Do phòng GDĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức: 

+ Giải nhất (loại A, huy chương vàng...): quy đổi thành 1,5 điểm 

+ Giải nhì (loại B, huy chương bạc...): quy đổi thành 1,0 điểm 

+ Giải Ba (loại C, huy chương đồng...): quy đổi thành 0,5 điểm 

Một số lưu ý: 

* Học sinh đạt nhiều thành tích trong nhiều cuộc thi chỉ tính theo thành tích 

được quy đổi thành điểm cao nhất. Điểm thành tích tối đa không quá 2,0 điểm. 

* Đối với cuộc thi do Bộ GDĐT, Sở GDĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức 

tính cả giải tập thể và giải cá nhân (Quy đổi điểm của giải tập thể giống như giải cá 

nhân); Cuộc thi do Phòng GDĐT tổ chức chỉ tính đối với giải cá nhân.  
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1.4. Điểm ưu tiên (Điểm ƯT) 

- Cộng thêm 2,0 điểm cho các đối tượng sau: 

+  Con liệt sĩ; 

+  Con thương binh, con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên; 

+  Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách 

như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách 

như thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên”; 

+  Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 

+ Người có cha hoặc mẹ thuộc một trong các dân tộc thiểu số: Dao, 

Mông, Sán Chay (Cao Lan, Sán Chỉ), Sán Dìu; 

- Cộng thêm 1,5 điểm cho các đối tượng sau: 

+  Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động;  

+  Con của thương binh, con của bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;  

+  Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách 

như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách 

như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.  

-  Cộng thêm 1,0 điểm cho các đối tượng sau:  

+ Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số không thuôc̣ các dân 

tôc̣ Dao, Mông, Sán Chay (Cao Lan, Sán Chỉ), Sán Dìu; 

+  Người học đang sinh sống, học tập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn.  

Lưu ý: Học sinh thuộc nhiều nhóm đối tượng được cộng điểm ưu tiên 

khác nhau thì chỉ cộng điểm cho nhóm đối tượng được hưởng điểm ưu tiên cao 

nhất. Điểm ưu tiên tối đa không quá 2,0 điểm. 

2. Tính điểm xét tuyển và tổ chức xét kết quả trúng tuyển 

- Tính điểm xét tuyển 

Thực hiện tính điểm xét tuyển theo công thức: Điểm xét tuyển (ĐXT) = 

Điểm KQHT +  Điểm TT + Điểm ĐBTS + Điểm ƯT. 

 - Tổ chức xét kết quả trúng tuyển: lấy lần lượt theo thứ tự điểm xét tuyển 

từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao. Điểm thấp nhất cho học 

sinh trúng tuyển vào trường là điểm chuẩn xét tuyển của trường. Nếu thí sinh có 

kết quả bằng nhau thì xét ưu tiên lần lượt theo thứ tự sau:  Điểm ưu tiên cao hơn, Điểm 

kết quả học tập cao hơn, Điểm thành tích cao hơn, Điểm địa bàn tuyển sinh cao hơn. 



Phụ lục 4b 

Hướng dẫn xét tuyển vào lớp 6  

chất lượng cao trường THCS Hoàng Văn Thụ năm học 2021 – 2022 

(Ban hành kèm theo kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/5/2021 của UBND 

thành phố Lạng Sơn) 

 

      1. Thực hiện quy đổi thành điểm đối với các tiêu chí xét tuyển 

1.1 Quy đổi điểm kết quả học tập (Điểm KQHT): Xét kết quả học tập đối với 

2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 3, lớp 4, lớp 5 cấp Tiểu học, quy đổi thành điểm như 

sau: Điểm KQHT = Trung bình cộng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học môn Toán 

của lớp 3, lớp 4, lớp 5 + Trung bình cộng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm học môn 

Tiếng Việt của lớp 3, lớp 4, lớp 5. Điểm kết quả học tập được làm tròn đến 2 chữ số 

thập phân sau dấu phẩy, giá trị tối đa của điểm kết quả học tập là 20 điểm. 

1.2. Quy đổi điểm theo địa bàn tuyển sinh (Điểm ĐBTS) 

Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú và cư trú từ 12 tháng trở lên 

(tính đến ngày 01/6/2021) trên địa bàn thành phố Lạng Sơn quy đổi thành 2,0 điểm. 

1.3. Quy đổi điểm thành tích trong các cuộc thi, hội thi, kì thi do ngành 

giáo dục đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức (Điểm TT): 

Thành tích học sinh đạt được trong các cuộc thi, kì thi, hội thi, giao lưu về 

văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao... (sau đây chung là cuộc thi) do Bộ GDĐT, 

Sở GDĐT, Phòng GDĐT tổ chức trong thời gian học tiểu học được quy đổi 

thành điểm như sau: 

- Do Bộ GDĐT, Sở GDĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức: 

+ Giải nhất (loại A, huy chương vàng...): quy đổi thành 2,0 điểm 

+ Giải nhì (loại B, huy chương bạc...): quy đổi thành 1,5 điểm 

+ Giải Ba (loại C, huy chương đồng...): quy đổi thành 1,0 điểm 

- Do phòng GDĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức: 

+ Giải nhất (loại A, huy chương vàng...): quy đổi thành 1,5 điểm 

+ Giải nhì (loại B, huy chương bạc...): quy đổi thành 1,0 điểm 

+ Giải Ba (loại C, huy chương đồng...): quy đổi thành 0,5 điểm 

- Học sinh tham gia VIO, IOE, Trạng nguyên tiếng Việt cấp Quốc gia có 

giấy chứng nhận của đơn vị tổ chức (IOE do Tổng Công ty Truyền thông Đa 

phương tiện Việt Nam VTC tổ chức; VIO do đại học FPT tổ chức; Trạng 

nguyên tiếng Việt do Công ty Giáo dục Trạng Nguyên tổ chức): 

+ Giải nhất (loại A, huy chương vàng...): quy đổi thành 3,0 điểm 

+ Giải nhì (loại B, huy chương bạc...): quy đổi thành 2,5 điểm 

+ Giải Ba (loại C, huy chương đồng...): quy đổi thành 2,0 điểm 

+ Giải khuyến khích, triển vọng: quy đổi thành 1,5 điểm 
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Một số lưu ý:  

* Học sinh đạt nhiều thành tích trong nhiều cuộc thi chỉ tính theo thành 

tích được quy đổi thành điểm cao nhất. Điểm thành tích tối đa không quá 3,0 

điểm. 

* Đối với cuộc thi do Bộ GDĐT, Sở GDĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức 

tính cả giải tập thể và giải cá nhân (Quy đổi điểm của giải tập thể giống như giải cá 

nhân); Cuộc thi do Phòng GDĐT tổ chức chỉ tính đối với giải cá nhân.  

2. Tính điểm xét tuyển và tổ chức xét kết quả trúng tuyển 

- Tính điểm xét tuyển 

Thực hiện tính điểm xét tuyển theo công thức: Điểm xét tuyển (ĐXT) = 

Điểm KQHT +  Điểm TT + Điểm ĐBTS. 

 - Tổ chức xét kết quả trúng tuyển: lấy lần lượt theo thứ tự điểm xét tuyển 

từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao. Điểm thấp nhất cho học 

sinh trúng tuyển vào trường là điểm chuẩn xét tuyển của trường. Nếu thí sinh có 

kết quả bằng nhau thì xét ưu tiên lần lượt theo thứ tự sau:  Điểm ưu tiên cao hơn, Điểm 

kết quả học tập cao hơn, Điểm thành tích cao hơn, Điểm địa bàn tuyển sinh cao hơn. 
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