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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp 

năm hoc 2020-2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRỰC NINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) 

và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 

26/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 2 

điều 7 - Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014; 

Căn cứ Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 

2020-2021; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-

2021 (ban hành kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối họp với các Phòng, 

ban của huyện, UBND các xã (thị trấn) tổ chức thực hiện Kế hoạch nêu tại Điều 1 

Quyết định này theo đúng quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng Phòng Giáo dục 

và Đào tạo, các phòng, ban có liên quan; Chủ tịch UBND các xã (thị trấn); Hiệu 

trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Giám đốc các Trung tâm 

GDNN-GDTX chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VP 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đại Thắng 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày    /5/2020 

của UBND huyện Trực Ninh) 

 

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích: Huy động, tuyển chọn những học sinh phù hợp với trình độ 

cấp học, bậc học trên cơ sở đảm bảo giáo dục toàn diện; giáo dục học sinh trở 

thành người có lòng yêu nước, có khả năng học tập; có sức khỏe tốt để đáp ứng 

yêu cầu phát triển đất nước. 

2. Yêu cầu: Thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 

2020-2021 theo đúng các quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành, đảm bảo duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non 

5 tuổi, Tiểu học, THCS trên địa bàn. 

Tổ chức tuyển sinh đảm bảo quyền được học tập của học sinh, công khai, 

minh bạch, công bằng, 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, lớp 6 

1. Huy động trẻ vào trường mầm non 

Huy động 100% trẻ 5 tuổi vào trường mầm non. Nâng cao tỷ lệ trẻ dưới 5 

tuổi đến trường, lớp ở các loại hình trường, lớp công lập, tư thục. 

2. Tuyển sinh vào lớp 1 

Các trường Tiểu học huy động 100% trẻ 6 tuổi diện phổ cập vào lớp 1; chú 

trọng huy động trẻ khuyết tật diện hòa nhập theo 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. 

Thời gian bàn giao học sinh và hồ sơ: ngày 10 tháng 7 năm 2020. 

3. Tuyển sinh vào lớp 6 

a) Tuyển sinh vào lớp 6 các trường đại trà 

- 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 vào lớp 6; tạo điều kiện để 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. 

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

- Thời gian bàn giao học sinh và hồ sơ: ngày 15 tháng 7 năm 2020. 

b) Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Đào Sư Tích 

- Tuyển sinh 4 lớp 6 số lượng 140 em. 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực 

học sinh. 

- UBND huyện Trực Ninh giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo trường 

THCS Đào Sư Tích tuyển sinh vào trường theo Quyết định số 552/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2012 và Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Nam Định. 

- Thời gian hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 01/8/2020. 

II. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT đại trà 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh 

Tuyển khoảng 68% học sinh tốt nghiệp THCS vào học tại các trường THPT. 

2. Đối tượng, điều kiện và địa bàn tuyển sinh 

Là người học đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc 

chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định của Điều lệ trường 

THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nam Định hoặc tốt nghiệp THCS tại tỉnh 

Nam Định và có đủ hồ sơ hợp lệ. 

3. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích 

a) Tuyển thẳng vào các trường THPT các đối tượng sau: 

- Học sinh khuyết tật. 

- Học sinh đạt giải (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) hoặc huy chương (Vàng, 

Bạc, Đồng, Bằng khen) cấp Quốc gia (do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức) về văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. 

- Học sinh đạt giải (Nhất, Nhì, Ba, Tư) cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp 

quốc gia dành cho học sinh trung học. 

- Học sinh đạt huy chương (Vàng, Bạc, Đồng) cuộc thi quốc tế Toán học Hà 

Nội mở rộng (HOMC). 

b) Đối tượng được cộng điểm ưu tiên 

- Cộng 2,00 điểm cho một trong các đối tượng: Con liệt sỹ; con thương, bệnh 
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binh mất sức lao động từ 81% trở lên hoặc con của người được cấp “Giấy chứng nhận 

người hưởng chính sách như thương, bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động 81% 

trở lên”; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

- Cộng 1,50 điểm cho một trong các đối tượng: Con anh hùng lực lượng vũ 

trang, con của Anh hùng lao động; con thương, bệnh binh mất sức lao động dưới 

81% hoặc con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như 

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

- Cộng 1,00 điểm cho: người có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số; người dân 

tộc thiểu số. 

4. Phương thức tuyển sinh, môn thi, hình thức thi 

a) Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển. 

b) Môn thi, hình thức thi: Thí sinh thi 2 bài: Ngữ văn; Toán. 

c) Phương thức xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm của 02 bài thi và 

điểm ưu tiên (nếu có). 

5. Thời gian: Thời gian thi ngày 22, 23/7/2020. 

C. TỐ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Làm nhiệm vụ thường trực, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể trong 

huyện triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Hướng dẫn các trường tiểu học, THCS tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 trên 

địa bàn huyện. 

- Phê duyệt kết quả xét tuyển của từng đơn vị và lưu vào hồ sơ theo quy định. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch ra các văn bản hướng dẫn chi tiết 

các nội dung liên quan đến kinh phí đảm bảo đúng chế độ tài chính hiện hành của 

Nhà nước. 

2. UBND các xã, thị trấn 

Phối họp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, huy động mọi nguồn lực, tăng 

cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đảm bảo điều kiện tổ chức các hoạt 

động dạy và học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý; xây dựng kế hoạch 

huy động học sinh trên địa bàn dân cư xã, thị trấn, đảm bảo tỷ lệ phổ cập giáo dục 

đúng độ tuổi./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VP. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Đại Thắng 
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