SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS-THPT THẠNH AN
Số: 146/KH-THCSTHPTTA

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2022 – 2023

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03 tháng 5 năm 2019
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và
trung học phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra
lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023;
Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-SGDĐT ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Sở
Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí minh về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp
10 năm học 20222-2023 loại hình công lập;
Căn cứ Quyết định số 467 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân huyện về việc ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển
sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 trên địa bàn huyện Cần Giờ;;
Căn cứ Công văn số 824 /GDĐT ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn xét tuyển vào lớp 6 năm học 2022-2023,
Trường THCS-THPT Thạnh An xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6,
lớp 10 năm học 2022 – 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao
chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở tiến tới phổ cập giáo dục trung học.
- Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung
học cơ sở; khuyến khích học sinh thi tuyển vào lớp 10 chọn nguyện vọng phù
hợp với khả năng của bản thân, gần nơi cư trú để thuận lợi cho việc tiếp tục đi
học khi trúng tuyển.
- Đảm bảo tính chính xác, công bằng khách quan.
- Tuyển sinh đúng theo văn bản hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đà
tạo huyện Cần Giờ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và UBND
Thành phố Hồ Chí Minh.
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II. NỘI DUNG
A. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6
1. Đối tượng và phương thức tuyển sinh
a. Đối tượng tuyển sinh
Đối tượng tuyển sinh là những học sinh đã hoàn thành chương trình cấp
tiểu học có hồ sơ hợp lệ và tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (theo giấy
khai sinh hợp lệ).
- Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh
vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc
tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.
- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi
cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.
- Huy động 100% học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương
trình cấp tiểu học trên địa bàn xã vào học lớp 6 ở trường.
- Học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học đăng ký tuyển sinh
trái tuyến (khác xã, thị trấn, hoặc ở quận, huyện, tỉnh/ thành khác) vào lớp 6, khi
xét tuyển lưu ý lập danh sách và báo cáo Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo.
b. Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II
năm học lớp 5 của hai môn tiếng Việt và Toán với điểm cộng thêm theo chế độ
ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Nghiêm cấm đặt ra các chế độ ưu tiên, khuyến
khích khác với Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và
tuyển sinh trung học phổ thông;
3. Hồ sơ dự tuyển
- Hồ sơ dự tuyển gồm:
+ Đơn xin dự tuyển vào trường THCS- THPT Thạnh An (theo mẫu).
+ Bản chính học bạ cấp Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình
Tiểu học. Trường hợp bị mất học bạ thì Hiệu trưởng trường tiểu học căn cứ vào
hồ sơ lưu trữ tại trường cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình cấp
tiểu học và có xác nhận của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo.
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu).
4. Tiến độ thực hiện
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Thời gian

Từ 20/6/2022
đến 24/6/2022

Từ 27/6/2022
đến 30/6/2022

Nội dung công việc
- Hướng dẫn học sinh viết đơn
- Lập danh sách học sinh hoàn thành
chương trình tiểu học dự xét tuyển lớp 6

- Trường tiểu học

Trường tiểu học chuyển tất cả hồ sơ gồm:
Đơn xin dự tuyển; Học ba ( bản chính);
Giáy khai sinh hợp lệ đến các trường
trung học cơ sở theo tuyến quy định (kể
cả file danh sách-theo mẫu)

- Học vụ nhận

Ngày 01/7/2022 - Họp Hội đồng xét tuyển

Từ 04/7/2022
đến 15/7/2022

Bộ phận, cá nhân
thực hiện

- Lập danh sách đề nghị phê duyệt điều
kiện dự tuyển gửi Phòng GD&ĐT.
- Gửi danh sách đề nghị phê duyệt điều
kiện dự tuyển về Phòng GD&ĐT.

- Theo Quyết định
- Hiệu trưởng
- Học vụ tham mưu
danh sách

Từ ngày
18/7/2022 đến
22//7/2022

Phê duyệt điều kiện dự tuyển vào lớp 6
năm học 2022-2023

-Phòng Giáo dục và
Đào tạo

Từ 25/7/2022
đến 29/7/2022

Tổ chức xét tuyển

- Hội đồng Tuyển
sinh

- Hiệu trưởng
Phê duyệt danh sách trúng tuyển vào lớp 6
Ngày 01/8/2022
- Học vụ tham mưu
năm học 2022-2023
danh sách.
Từ 02/8/2022

Từ ngày
03/8/2022
đến 05/8/2022

Tổ chức cho học sinh đăng ký nhập học
Báo cáo kết quả xét tuyển về Phòng
GD&ĐT đồng thời tổng hợp đề xuất danh
sách những học sinh đăng ký xét tuyển
vào lớp 6 năm học 2022-2023 sau khi nhà
trường đã tổ chức xét tuyển về Phòng
GDĐT ( nếu có).

- Hiệu trưởng
- Hiệu trưởng
- Học vụ tham mưu
báo cáo.

5. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trên địa bàn xã Thạnh An
- Số lớp: 02.
- Số học sinh: 52.
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B. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
1. Đối tượng và phương thức tuyển sinh
- Học sinh tốt nghiệp THCS tại TP.HCM trong độ tuổi quy định đều được
tham gia dự tuyển vào lớp 10.
- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.
Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp
10. Không được thay đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển.
2. Tuyển thẳng vào lớp 10
- Học sinh khuyết tật.
- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa văn nghệ; thể dục
thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và
THPT.
- Học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng phải làm đơn đăng ký xét tuyển
thẳng với 3 nguyện vọng vào các trường THPT gần nơi cư trú trên địa bàn TP
phù hợp với điều kiện học tập (ngoại trừ các trường THPT chuyên, THPT có lớp
chuyên, các trường tiên tiến hội nhập).
Hồ sơ xét tuyển gồm: Đơn xét tuyển thẳng và giấy chứng nhận khuyết tật
do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc gia và quốc tế
hợp lệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
3. Môn thi, thời gian thi tuyển, chế độ ưu tiên: theo Quyết định số
773/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về
việc ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp
năm học 2022-2023.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn xã Thạnh An
- Số lớp: 02.
- Số học sinh: 80.
5. Tiến độ thực hiện và hồ sơ dự tuyển
Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo hiện hành.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

01

Ông Nguyễn Bảo Ngọc

HT

Phụ trách chung, xây dựng kế
hoạch

02

Ông Nguyễn Minh Phước

PHT

Theo dõi, giám sát việc thực hiện.
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03

Ông Lê Minh Nhựt

CTCĐ

Nhận và kiểm tra hồ sơ ( thứ 2 ,
thứ 4 và thứ 6)

04

Bà Trần Thị Kim Trăng

TTVP

Chuẩn bị, hoàn thành hồ sơ và
báo cáo công tác tuyển sinh về
Phòng Giáo dục và Đào huyện
Cần Giờ trước ngày 01/8/2022.

05

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy

TTCM

Nhận và kiểm tra hồ sơ ( thứ 4,
thứ 5 và thứ 6)

06

Bà Lê Thị Thanh Tuyền

TTCM

Nhận và kiểm tra hồ sơ ( thứ 4,thứ
5 và thứ 6)

07

Bà Hoàng Thị Hồng Ngát

TTCM

Nhận và kiểm tra hồ sơ ( thứ 3,
thứ 4, thứ 5)

08

Bà Nguyễn Thi Tươi

TTCM

Nhận và kiểm tra hồ sơ ( thứ 2;
thứ 3 và thứ 4)

09

Ông Lê Phúc Hậu

TTCM

Nhận và kiểm tra hồ sơ ( thứ 4,
thứ 5, thứ 6)

10

Ông Quãng Hữu Tường

TLTN

Nhận và kiểm tra hồ sơ ( thứ 2,
thứ 3, thứ 4)

11

Bà Nguyễn Thị Ngọc

Học vụ

Chuẩn bị, hoàn thành hồ sơ và
báo cáo công tác tuyển sinh về
Phòng Giáo dục và Đào huyện
Cần Giờ trước ngày 01/8/2022.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10 năm học 2022 - 2023
của Trường THCS-THPT Thạnh An. Đề nghị các bộ phận, cá nhân liên quan
thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
- UBND xã;
- Hội đồng tuyển sinh;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
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Mẫu 1. Đơn xin xét tuyển

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2022 – 2023
Kính gửi:

- Hội đồng tuyển sinh lớp 6.
- Trường THCS- THPT Thạnh An.

Tôi tên là: ___________________________

Sinh năm : _______

Giấy CMND số: ___________ Cấp ngày: ________

Tại: _____________

Hiện thường trú tại số nhà ___________________, tổ: ____, ấp: _________
Xã (thị trấn):_________________, số điện thoại: _____________________
Là phụ huynh của học sinh: ________________________, Nam, nữ: _____
Sinh ngày ______tháng ____ năm _______
Đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học năm học 2021 – 2022 tại trường Tiểu
học _______________________.
Kết quả kiểm tra cuối năm: Môn Toán : _______, Môn tiếng Việt : _____
Diện ưu tiên khuyến khích ( UTKK): __________________________
Nay tôi làm đơn này kính xin Hội đồng tuyển sinh lớp 6 cho con tôi được dự
tuyển vào lớp 6 tại trường Trung học cơ sở Thạnh An năm học 2022 – 2023.
Tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của phụ huynh đối với nhà trường
trong thời gian con tôi theo học./.
Thạnh An, ngày

tháng

năm 2022

Chữ ký của học sinh

Phụ huynh học sinh
(ký và ghi rõ họ tên)

........................................

........................................

