
   UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
                                                                   

Số:            /SGDĐT-QLCLGD-GDTX      Bình Định, ngày      tháng 4 năm 2022 

    V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6  

                năm học 2022-2023 
       

        Kính gửi:      

   - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Hiệu trưởng các trường PTDTNT (có cấp THCS); 

   - Hiệu trưởng trường TH, THCS & THPT iSchool Quy Nhơn. 

 

Căn c  Th ng tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 1 / /2020 củ  B  trưởng B  

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc b n hành Điều lệ trường trung học cơ sở 

(THCS), trường trung học phổ th ng (THPT) và trường phổ th ng có nhiều cấp học; 

Căn c  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/ /201  củ  B  

GDĐT về việc b n hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT; 

Căn c  Quyết định số 123 /QĐ-UBND ngày 15/4/2022 củ  Chủ tịch Ủy b n 

nhân dân tỉnh Bình Định về việc b n hành Kế hoạch tổ ch c xét tốt nghiệp trung 

học cơ sở năm học 2021-2022 và tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm 

học 2022-2023 trên đị  bàn tỉnh Bình Định; 

Sở GDĐT hướng dẫn việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 như s u : 

1. Phương thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh 

- Phương th c tuyển sinh:  Xét tuyển. 

- Đối tượng dự tuyển: người đã hoàn thành chương trình Tiểu học. 

2. Hồ sơ dự tuyển và điều kiện dự tuyển 

a) Hồ sơ dự tuyển 

Hồ sơ dự tuyển gồm có:  

 - Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu củ  Sở GDĐT qui định); 

 - Bản s o giấy kh i sinh hợp lệ; 

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. 

Trường hợp người học bị mất học bạ thì Trưởng phòng GDĐT sẽ xem xét, giải 

quyết từng trường hợp cụ thể, tổng hợp báo cáo Sở GDĐT (qua Phòng QLCLGD-

GDTX). 

b) Điều kiện dự tuyển 

- Có đủ hồ sơ hợp lệ; 

- Tuổi củ  học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2011); 

 Những trường hợp đặc biệt: 

+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở 

đ  tuổi c o hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn 

c  vào tuổi củ  năm hoàn thành chương trình Tiểu học; 
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+ Học sinh là người dân t c 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 lớp 6 ở tuổi c o 

hơn b  tuổi so với tuổi quy định. 

3. Cách tổ chức tuyển sinh 

a) H i đồng tuyển sinh 

- Mỗi trường THCS, trường PTDTNT có cấp THCS trực thu c Phòng GDĐT 

thành lập 01 H i đồng tuyển sinh do Trưởng phòng GDĐT r  quyết định thành lập. 

H i đồng tuyển sinh củ  trường TH, THCS & THPT iSchool Quy Nhơn, các trường 

PTDTNT (có cấp THCS) trực thu c Sở GDĐT được Giám đốc Sở GDĐT ủy quyền 

cho Hiệu trưởng nhà trường r  quyết định thành lập. 

- Thành phần củ  H i đồng tuyển sinh gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc 

Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, thư ký và m t số ủy viên. 

- Nhiệm vụ và quyền hạn củ  H i đồng tuyển sinh: 

 + Lập kế hoạch tuyển sinh (Kế hoạch tuyển sinh được Chủ tịch H i đồng trường 

phê duyệt); 

+ Kiểm tr  hồ sơ dự tuyển củ  người học; 

+ Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, d nh sách người học được tuyển. 

Biên bản xét tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký củ  các thành viên H i đồng. 

D nh sách học sinh được tuyển phải có họ tên, chữ ký củ  Chủ tịch H i đồng. 

+ Kết quả tuyển sinh được phòng GDĐT kiểm tr , duyệt chính th c; Riêng 

trường TH, THCS & THPT iSchool Quy Nhơn và các trường PTDTNT (có cấp 

THCS) trực thu c Sở GDĐT kết quả tuyển sinh do Giám đốc Sở GDĐT phê duyệt. 

+ Báo cáo kết quả tuyển sinh với phòng GDĐT; 

+ Được sử dụng con dấu củ  nhà trường vào các văn bản củ  H i đồng; 

+ Chỉ tiêu tuyển sinh kh ng hạn chế, tất cả học sinh đã hoàn thành chương 

trình Tiểu học trên đị  bàn tuyển sinh, đủ điều kiện dự tuyển đều được phép vào học 

lớp 6; 

+ Các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo chỉ tiêu củ  Phòng GDĐT gi o 

(s u khi được UBND huyện (thị xã, thành phố) phê duyệt). 

b) Phòng GDĐT 

- Lập kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023, trong đó có phân tuyến 

tuyển sinh và gi o chỉ tiêu cụ thể cho từng trường THCS trên đị  bàn trình UBND 

huyện (thị xã, thành phố) phê duyệt và hướng dẫn việc tổ ch c thực hiện kế hoạch 

này; 

- Ra Quyết định thành lập H i đồng tuyển sinh củ  các trường THCS, trường 

PTDTNT có cấp THCS trên cùng đị  bàn; 

- Phê duyệt kết quả tuyển sinh củ  từng trường THCS và trường PTDTNT có 

cấp THCS trực thu c trên cùng đị  bàn; 

- Th nh tr , kiểm tr  c ng tác tuyển sinh THCS; 
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- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh THCS theo quy định củ  pháp luật về lưu trữ; 

- Báo cáo số lượng tuyển sinh vào lớp 6 (từng trường) cho Sở GDĐT (phòng 

QLCLGD-GDTX và phòng GDTrH). 

Chú ý: 

+ Trường THCS thuộc xã, phường, thị trấn nào thì tuyển vào lớp 6 số học 

sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học của các trường thuộc xã, phường, thị 

trấn đó. Việc tuyển học sinh trái tuyến chỉ được tiến hành khi còn chỉ tiêu và được 

UBND huyện, thị xã, thành phố cho phép. 

+ Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học ở ngoài tỉnh muốn vào học lớp 6 

tại tỉnh Bình Định phải làm các thủ tục chuyển trường sau khi đã tham gia xét tuyển 

vào một trường THCS của tỉnh đó. 

4. Thời gian thực hiện 

- Phát hành và thu nhận hồ sơ dự tuyển tại các trường từ 20/6/2022 đến 

10/7/2022. 

- H i đồng tuyển sinh các trường hoàn thành c ng tác xét tuyển trước 

16/7/2022. 

- Phòng GDĐT hoàn thành việc xét duyệt trước 21/7/2022. Thời gi n n p hồ 

sơ xét duyệt củ  từng trường trên đị  bàn do Phòng GDĐT quy định. 

- C ng bố kết quả xét tuyển trước ngày 23/7/2022. 

* Hồ sơ tuyển sinh các trường n p về phòng GDĐT (02 b ) gồm có: 

 + Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6; 

 + Quyết định thành lập H i đồng xét tuyển; 

 + Biên bản xét tuyển củ  đơn vị; 

 + Báo cáo tình hình c ng tác tuyển sinh tại đơn vị. 

- Phòng GDĐT báo cáo số lượng tuyển sinh vào lớp 6 cho Sở GDĐT (phòng 

QLCLGD-GDTX và phòng GDTrH) chậm nhất là ngày 31/8/2022. 

Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng trường TH, THCS & 

THPT iSchool Quy Nhơn và các trường PTDTNT (có cấp THCS) trực thu c Sở 

GDĐT triển kh i thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng 

mắc cần báo cáo về Sở GDĐT (qua Phòng QLCLGD-GDTX) để được hướng dẫn, 

giải quyết./. 

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên (thực hiện)     

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố (phối hợp); 

- Lưu: VT, QLCLGD-GDTX, GDTrH.                                                                 
                                                                                             

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Đình Hùng 
 


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-04-27T11:04:19+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Phan Thanh Liêm<liempt@sgddt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-04-27T11:07:36+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Nguyễn Xuân Trang<vanphong.sobinhdinh@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-27T15:07:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Đình Hùng<hungnd@sgddt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-04-27T15:17:20+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Giáo dục và Đào tạo<vanphongso@sgddt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-04-27T15:17:24+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Giáo dục và Đào tạo<vanphongso@sgddt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-04-27T15:18:52+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Sở Giáo dục và Đào tạo<vanphongso@sgddt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




