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Số: /QĐ-UBND Vụ Bản, ngàyod tháng 4 năm 2021

QUYÉT ĐỊNH
về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh 
vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN v ụ  BẢN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Văn bản hợp nhất sổ 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non; Thông tư sổ 28/2020/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 ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành Điểu lệ trường trung học cơ sở, trường trung học pho thông và trường pho 
thông có nhiều cấp học; Văn bản hợp nhất sổ 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của 
Bộ Giảo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyến sinh THCS và tuyến sinh THPT;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc phê duyệt Ke hoạch tuyến sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn sổ 373/SGDĐT-GDTrH ngày 23/3/2021 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn tuyến sinh lớp 6 trường THCS năm học 
2021-2022;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giảo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Ke hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu 

cấp năm học 2021-2022.
Điều 2. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị 

liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Ke hoạch nêu tại Điều 1 Quyết 
định này theo đúng Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ke hoạch của 
UBND tỉnh Nam Định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký;
Chánh Văn phòng Huyện ủy-HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục và 

Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.$£^

Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và ĐT;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Như điều 3;
- Lưu VT.
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KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022

(Kèm theo Quyết định số /0  QĐ- UBND ngày M/4/2021 của ƯBND huyện Vụ Bản)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Huy động, tuyến chọn học sinh vào học các cơ sở giáo dục thuộc bậc mầm 

non, tiểu học, trung học trên cơ sở đảm bảo yêu cầu giáo dục toàn diện, phát triển 
năng lực cá nhân; giáo dục học sinh thành những người có phẩm chất, năng lực, sức 
khỏe tốt đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển quê hương, đất nước;

- Đảm bao 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 tuyến sinh, Điều lệ các bậc học của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GDĐT) ban hành; đảm bao công khai, chính xác, khách quan, thuận lợi cho học sinh 
và cha mẹ học sinh.

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
I. 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 đến trường; nâng tỷ lệ trẻ 4 tuổi, 3 tuổi, trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đến 
trường, lớp ở các loại hình trường, lóp công lập, tư thục.

- Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 30/6/2021.
II. Tuyển sinh vào lớp 1
- Các trường tiểu học huy động 100% trẻ 6 tuổi diện phổ cập giáo dục trên địa 

bàn xã, thị trấn được giao nhiệm vụ phổ cập giáo dục vào lóp 1; động viên trẻ khuyêt 
tật ra lóp học hòa nhập.

Lưu ý: Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non không 
phải là yêu cầu bắt buộc để tuyển sinh vào lóp 1.

- Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 30/6/2021.
III. Tuyển sinh vào lớp 6
1. Tuyển sinh lớp 6 trường THCS Trần Huy Liệu (CSGDCLC)
a. Chỉ tiêu tuyển sinh là: 4 lóp, 140 học sinh.
b. Đối tượng: Những học sinh đã hoàn thành chương trình Tiêu học, có hộ 

khẩu thường trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, trong độ tuổi theo Quy chế tuyển 
sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông hiện hành của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; có đủ hồ sơ họp lệ theo quy định.
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c. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp xét tuyển và kiểm tra đánh giá năng lực 
của học sinh.

cl. Xét tuyển:
- Tiêu chí xét tuyển: dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của học sinh ở cấp 

tiểu học và điểm khuyến khích (nếu học sinh có) cụ thể là:
- Kết quả đánh giá các nội dung học tập chính khóa của học sinh cuối năm lớp 

4 và lớp 5, của môn Tiếng Việt và môn Toán; điểm xét tuyển này tối đa là 8,0đ.
- Điểm khuyến khích được tính đối với học sinh đạt thành tích cao trong năm 

học lóp 5, khi tham gia các cuộc liên hoan, giao lưu từ cấp huyện trở lên; học sinh có 
nhiều huy chương (giải), chỉ cộng điểm khuyến khích tối đa là 2,0đ; mức điểm cộng 
tương ứng như sau:

Giải nhất (huy chương vàng): 2.0 điểm 
Giải nhì (huy chương bạc): 1.5 điểm
Giải ba (huy chương đồng): 1.0 điểm
Giải khuyến khích: 0.5 điểm

- Điểm xét tuyển là tổng điểm học tập năm lớp 4 và lóp 5 cộng với điểm 
khuyến khích, điểm xét tuyển tính theo thang điểm điểm 10, lẻ đến 0,25đ.

c2. Kiểm tra đánh giá năng lực:
- Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh thông qua 2 bài kiểm tra 

gồm: Bài 1: Toán; Bài 2: Tiếng Việt.
- Thời gian làm bài: Mỗi bài 60 phút
- Nội dung bài kiểm tra: Nằm trong chương trình lóp 5
- Hình thức bài kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan kết họp với tự luận.
- Thang điểm đánh giá mỗi bài kiểm tra: Theo thang điểm 10, lẻ đến 0,25đ
c3. Điểm xét đỗ: Là tổng điểm xét tuyển và điểm của 2 bài kiểm tra.
c4. Cách xét đỗ: Xét từ điểm cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường 

họp khi thí sinh bằng điểm nhau thì xét đến thí sinh có điểm xét tuyển cao hơn.
d. Hồ sơ dự tuyển.
- Đơn xin dự tuyển vào trường THCS Trần Huy Liệu (theo mẫu tại trường)
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Học bạ cấp tiểu học;
- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học;
- Giấy tờ khuyến khích (nếu có) 
d. Lịch tuyển sinh
- Nộp hồ sơ tuyển sinh: Từ 7giờ 30 phút ngày 29/5/2021 đến 17giờ ngày 

31/5/2021.



3

Địa điểm: Trường THCS Trần Huy Liệu
- Kiểm tra, đánh giá năng lực: Từ 7 giờ 30 phút ngày 02/6/2021.
- Thông báo kết quả tuyển sinh: Ngày 05/6/2021 thông báo kết quả tuyển sinh. 

Học sinh trúng tuyển nhận kế hoạch của trường THCS Trần Huy Liệu. Học sinh 
không trúng tuyển tham dự tuyển sinh tại trường THCS xã, thị trấn nơi học sinh đang 
cư trú.

2. Tuyển sinh lớp 6 THCS các xã, thị trấn
a. Đối tượng tuyển sinh: Các trường THCS huy động 100% học sinh đã hoàn 

thành chương trình Tiểu học, diện phổ cập giáo dục, trong độ tuổi quy định, có hồ sơ 
họp lệ, có hộ khẩu tại địa phương xã, thị trấn vào học lóp 6 (sau khi đã trừ số học 
sinh tuyển sinh vào trường THCS Trần Huy Liệu); tạo điều kiện cho những học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn được đi học (không để học sinh bỏ học vì kinh tế gia đình 
khó khăn); khuyến khích trẻ em khuyết tật diện hòa nhập đến trường học.

b. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
c. Hồ sơ dự tuyển
- Đơn xin dự tuyển vào trường (theo mẫu tại trường);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Học bạ cấp tiểu học;
- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học
d. Lịch tuyển sinh:
- Nộp hồ sơ tuyển sinh: Từ 7giờ 30 phút ngày 07/6/2021 đến 17giờ ngày 

09/6/2021.
- Ngày 11/6/2021 học sinh lóp 6 tập trung nhận lóp và kế hoạch Hè 2021. 
c . TỚ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Là cơ quan thường trực, chủ trì phối họp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triến khai thực hiện 
kế hoạch.

2. Công an huyện: Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công an các xã, thị trấn phối 
họp bảo vệ an toàn cho các hội đồng thi và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong 
suốt thời gian tổ chức các kỳ thi.

3. Phòng Y tế: Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị phối hợp triển 
khai công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nơi đặt hội đông thi, 
đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người 
tham gia kỳ thi.

4. Phòng Tài chính-Kế hoạch: Hướng dẫn kịp thời các chế độ, chính sách, kinh 
phí liên quan đến kỳ thi.

5. Điện lực Vụ Bản: Lập kế hoạch cung cấp đầy đủ nguồn điện phục vụ cho 
các hội đồng thi và xử lí kịp thời các sự cố về điện trong quá trình tô chức kỳ thi.
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ó.Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện: Phối họp với phòng Giáo 
dục và Đào tạo tuyên truyền các nội dung có liên quan đến công tác tuyển sinh, nhằm 
cung cấp cho nhân dân đầy đủ các thông tin, tạo sự đồng thuận của nhân dân.

7. ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch huy động trẻ vào các trường mầm 

non, tuyển sinh vào lớp 1, lóp 6 trên địa bàn, đảm bảo các yêu cầu của Quy chế tuyển 
sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ke hoạch này.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các trường mầm non, tiểu học, 
THCS, ƯBND các xã, thị trấn liên hệ trực tiếp với phòng Giáo dục và Đào tạo để 
tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo kịp thời./.


