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KẾ HOẠCH  

Tuyển sinh các lớp đầu cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở 

 Năm học 2022-2023 

 

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

Đào tạo về Ban hành Điều lệ Trường Mầm non; Thông tư số 28/TT-BGDĐT 

ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường Tiểu học; 

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học; Công văn số 1180/SGDĐT-GDTrH ngày 29/4/2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh cấp THCS, THPT 

năm học 2022-2023. UBND huyện Đình Lập ban hành Kế hoạch tuyển sinh các 

lớp đầu cấp học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2022-2023 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Tổ chức tuyển sinh đúng kế hoạch,  góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục toàn diện ở cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở đảm bảo, duy trì, 

củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non, Tiểu học và Trung 

học cơ sở. 

2. Huy động tối đa trẻ trong độ tuổi Mầm non trên địa bàn ra lớp, tiếp tục 

huy động trẻ có nhu cầu đi học tại trường. 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu 

học đến lớp (không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1), 100% học sinh hoàn thành 

Chương trình Tiểu học trên địa bàn huyện, huy động trẻ khuyết tật có đủ sức 

khoẻ ra lớp. 

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển 

sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp. 

4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, địa bàn tuyển 

sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. 

 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

 1. Đối tượng và địa bàn tuyển sinh (Khu vực tuyển sinh) 

 1.1. Cấp Mầm non 

a) Đối tượng 

- Nhà trẻ: Trẻ em dưới 36 tháng tuổi  

- Mẫu giáo: Trẻ em từ 36 tháng tuổi đến dưới 72 tháng tuổi.  

b) Địa bàn tuyển sinh 
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Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn các xã, thị trấn. 

Đối với khu vực giáp ranh các xã, thị trấn: Tạo điều kiện thuận lợi để học sinh 

được tuyển vào học tại trường nơi gần hơn nếu học sinh có nguyện vọng. 

c) Chỉ tiêu tuyển sinh 

- Chỉ tiêu huy động chung của toàn huyện năm học 2022-2023. 

+  Trẻ nhà trẻ từ 0 - 2 tuổi  đạt 60%; 

+  Trẻ mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi đạt  100%;               

+  Trẻ mẫu giáo 5 tuổi 100%. 

- Các trường Mầm non trong toàn huyện căn cứ vào kết quả, tỷ lệ huy 

động của năm học 2021-2022 và Kế hoạch phát triển giáo dục năm 2022-2023 

đã duyệt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo để phấn đấu tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ 

và trẻ mẫu giáo ra lớp cao hơn năm học trước. 

1.2. Cấp Tiểu học 

a) Độ tuổi dự tuyển của người học tính từ năm sinh đến năm dự tuyển căn 

cứ vào giấy khai sinh hợp lệ theo quy định dưới đây: 

- Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi (tính theo năm). 

- Các đối tượng sau đây được phép cao hơn so với độ tuổi quy định từ 01 

(một) đến 03 (ba) tuổi: 

+ Trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; 

+ Trẻ em là người dân tộc thiểu số; 

+ Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; 

+ Trẻ em trong diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước; 

- Trẻ em khuyết tật có thể vào lớp 1 từ 7 - 14 tuổi. 

b) Học sinh đã hoàn thành chương trình Giáo dục Mầm non thuộc khu 

vực tuyển sinh theo chỉ tiêu, vùng tuyển quy định. Đối với khu vực giáp ranh 

các xã, thị trấn: Các trường tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được tuyển vào 

học tại trường có lớp tiểu học nơi gần hơn (nếu học sinh có nguyện vọng). 

1.3. Cấp Trung học cơ sở 

a) Đối tượng: Học sinh đã hoàn thành chương trình Giáo dục Tiểu học, có 

độ tuổi theo quy định tại Điều 33 Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường 

phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-

BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

b) Địa bàn tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên 

địa bàn các xã, thị trấn. Đối với khu vực giáp ranh các xã, thị trấn: Tạo điều kiện 

thuận lợi để học sinh được tuyển vào học tại trường có lớp THCS nơi gần hơn 

nếu học sinh có nguyện vọng. (Riêng đối với Trường THCS Thị Trấn Đình Lập 

tuyển sinh học sinh hoàn thành Chương trình Tiểu học tại Điểm trường Bình 

Chương; Điểm trường Hòa Bình của Trường Tiểu học xã Đình Lập). 

2. Phương thức tuyển sinh 

- Tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển.  
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- Riêng tuyển sinh vào lớp 6 đối với các trường có số hồ sơ đăng kí dự 

tuyển nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh sẽ thực hiện theo phương thức xét tuyển hồ 

sơ (Theo phụ lục 1-THCS). 

3. Hồ sơ tuyển sinh 

3.1. Cấp Mầm non 

- Túi hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu). 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

- Phô tô sổ Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú nếu là trẻ học trái tuyến. 

- Giấy xác nhận gia đình chính sách, hộ nghèo (nếu có) 

- Bản cam kết đưa trẻ đến trường. 

- Sổ theo dõi sức khỏe trẻ. 

3.2. Cấp Tiểu học 

- Túi hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu). 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

- Phô tô sổ Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú nếu là trẻ học trái tuyến. 

- Sổ theo dõi sức khỏe cấp Mầm non. 

- Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình Mầm non. 

- Giấy xác nhận gia đình chính sách, hộ nghèo (nếu có). 

- Giấy chứng nhận và hồ sơ đánh giá học sinh khuyết tật theo quy định 

(đối với học sinh khuyết tật học hòa nhập). 

- Điều kiện dự tuyển: trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ. 

 Lưu ý: Tuyệt đối không tiếp nhận những học sinh thiếu tuổi vào lớp 1. 

Nhà trường cần thực hiện các biện pháp tích cực để huy động 100% số trẻ trong 

độ tuổi đến trường, tạo mọi điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết 

tật, dân tộc ít người, … được đi học. 

3.3. Cấp Trung học cơ sở 

- Túi hồ sơ, phiếu đăng kí dự tuyển (theo mẫu). 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học. 

- Học bạ cấp tiểu học. 

- Giấy xác nhận gia đình chính sách, hộ nghèo (nếu có). 

- Giấy chứng nhận và hồ sơ đánh giá học sinh khuyết tật theo quy định 

(đối với học sinh khuyết tật học hòa nhập). 

- Bản sao (hợp lệ) các giấy tờ liên quan đến điểm cộng trong xét tuyển. 

4. Hội đồng tuyển sinh 

- Hội đồng tuyển sinh gồm Chủ tịch hội đồng là Hiệu trưởng; Phó Chủ 

tịch là Phó Hiệu trưởng, Thư kí và một số Ủy viên, trong đó có cán bộ phụ trách 

phần mềm tuyển sinh. (Đối với các trường liên cấp đảm bảo cân đối giáo viên 

giữa hai cấp học phù hợp). 
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 - Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh: 

+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ dự tuyển; 

+ Xét tuyển; lập biên bản, danh sách học sinh được tuyển theo các lớp. 

Biên bản có đủ họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng. Danh sách học sinh 

trúng tuyển do Chủ tịch Hội đồng ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên; 

+ Sử dụng con dấu của Nhà trường vào các văn bản của Hội đồng; 

+ Niêm yết công khai kết quả xét tuyển; thông báo thời gian và tổ chức 

hoàn trả hồ sơ cho gia đình trẻ em không được xét tuyển (nếu có); 

+ Khi lập thủ tục tuyển sinh, các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh 

cần đối chiếu sự trùng khớp giữa Giấy khai sinh với Sổ hộ khẩu và các hồ sơ 

liên quan. 

- Tuyên truyền vận động nhân dân, các bậc phụ huynh nhận thức đúng về 

công tác tuyển sinh. 

5. Thời gian tuyển sinh 

Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, nhà trường xây dựng kế hoạch 

thời gian tuyển sinh theo đặc thù của cấp học đảm bảo hoàn thành trước ngày 

10/7/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Là cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch 

tuyển sinh; hướng dẫn công tác tuyển sinh cho các trường Mầm non, Tiểu học, 

THCS; thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo công tác tuyển sinh với UBND 

huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh đối với các trường 

Mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tuyển sinh của các 

trường trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về 

tuyển sinh. 

- Chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong việc tổ chức tuyển 

sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo các trường Mầm non, 

Tiểu học, THCS tổ chức tuyên truyền, thông báo rộng rãi, công khai kế hoạch. 

          2. UBND các xã, thị trấn 

           - Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo lãnh đạo các trường tổ 

chức thực hiện Kế hoạch tuyển sinh đảm bảo khách quan, công khai, công bằng. 

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

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

sinh đầu cấp tại các trường học trên địa bàn. 

          - Tạo điều kiện tốt nhất để phụ huynh, học sinh đến làm các thủ tục giấy 

tờ trong hồ sơ theo quy định.  

         3. Các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở 

- Niêm yết Kế hoạch tuyển sinh của UBND huyện, tuyên truyền vận động 
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nhân dân, các bậc phụ huynh, học sinh nhận thức đúng về việc tuyển sinh, 

hướng dẫn cho phụ huynh, học sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký tuyển sinh. 

- Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ, nhập hồ sơ vào phần 

mềm theo cấp học (cấp Mầm non nhập trẻ độ tuổi từ 12 tháng tuổi đến 5 tuổi, 

cấp Tiểu học nhập học sinh 6 tuổi vào lớp 1 và học sinh 11 tuổi vào lớp 6), tổng 

hợp danh sách, báo cáo số liệu tuyển sinh, xét tuyển, thông báo kết quả tuyển 

sinh, hoàn thành tuyển sinh trước ngày 10/7/2022.  

- Lập danh sách, trình Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định 

thành lập Hội đồng tuyển sinh trước ngày 16/6/2022.  

- Sau khi hoàn thành công tác tuyển sinh, các trường tổng hợp báo cáo kết 

quả về Phòng Giáo dục và Đào theo cấp học trước ngày 15/7/2022.  

UBND huyện Đình Lập yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường 

Mầm non, trường có cấp Tiểu học và Trung học cơ sở, UBND các xã, thị trấn tổ 

chức, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này. Quá trình thực hiện, nếu có 

khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

để được hướng dẫn cụ thể./. 

Nơi nhận:  
- Sở Giáo dục và Đào tạo;  

- Thường trực Huyện ủy;             

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng GDĐT; 

- Các trường MN, TH, THCS; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                       

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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