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KẾ HOẠCH
Tuyển sinh học sinh trung học cơ sở và tuyển sinh lớp 6 trường
phổ thông dân tộc nội trú THCS năm học 2021 - 2022
Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 về việc ban hành
Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư
số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 về việc bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều
7 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành
kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT
ngày 28/02/2019 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d
khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và
tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TTBGDĐT ngày 18/4/2014; Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 ban
hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.
Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh Lạng
Sơn về việc tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021 - 2022.
UBND huyện Văn Quan xây dựng kế hoạch tuyển sinh học sinh Trung học
cơ sở (THCS) và tuyển sinh lớp 6 tại trường phổ thông dân tộc nội trú THCS
(PTDTNT THCS) năm học 2021 - 2022 trên địa bàn huyện như sau :
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyển chọn những học sinh phù hợp với trình độ cấp học trên cơ sở bảo đảm
giáo dục toàn diện và thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn huyện.
2. Yêu cầu
Tuyển sinh THCS năm học 2021 - 2022 theo đúng các Quy chế tuyển sinh
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng
phổ cập giáo dục Tiểu học (TH).
II. NỘI DUNG
A. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS
1. Phương thức tuyển sinh
Thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 6 cấp THCS theo phương thức xét tuyển.
2. Địa bàn tuyển sinh
Tuyển sinh 100% các em học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học trên
địa bàn huyện.

2
B. TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI
TRÚ THCS HUYỆN VĂN QUAN
1. Đối tượng, điều kiện, địa bàn tuyển sinh
Học sinh đã hoàn thành chương trình TH, 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, thuộc một trong các đối tượng sau:
1.1. Là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 36 tháng
trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn theo quy định hiện hành (chi tiết tại phụ lục 1).
1.2. Là người dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng quy định tại mục 1.1,
có hộ khẩu thường trú và định cư từ 36 tháng trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) tại
vùng được UBND tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc theo
quy định hiện hành (chi tiết tại phụ lục 1).
1.3. Đối với học sinh là người dân tộc Kinh: các trường dân tộc nội trú được
phép tuyển sinh không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu được tuyển mới hằng năm là
người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 36 tháng trở lên (tính đến
ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy
định hiện hành.
2. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển.
3. Chế độ ưu tiên
Thực hiện theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 15/4/2017 của
UBND tỉnh ban hành Quy định đối tượng và điểm cộng ưu tiên, khuyến khích
trong tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
và Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh về việc sửa
đổi, bổ sung Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 15/4/2017 của UBND tỉnh
ban hành Quy định đối tượng và điểm cộng ưu tiên, khuyến khích trong tuyển sinh
vào trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 60 học sinh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
- Là cơ quan Thường trực chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện
nghiêm túc Kế hoạch này. Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, các xã, thị trấn trên
địa bàn huyện để tổ chức tuyển sinh bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
- Hướng dẫn công tác tuyển sinh cho các trường TH, THCS, trường liên cấ p
trên địa bàn huyện.
2. UBND các xã, thị trấn
Tuyên truyền vận động Nhân dân, các bậc phụ huynh, học sinh nhận thức
đúng về việc tuyển sinh, tích cực ủng hộ, tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh
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hoàn thiện hồ sơ đăng ký tuyển sinh.
3. Các trường phổ thông trên địa bàn huyện
- Tuyên truyền vận động Nhân dân, các bậc phụ huynh, học sinh nhận thức
đúng về việc tuyển sinh, tích cực ủng hộ, tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh
hoàn thiện hồ sơ đăng ký tuyển sinh.
- Thực hiện việc bàn giao học sinh hoàn thành chương trình TH lên cấp
THCS đúng quy định.
4. Thời gian thực hiện
Hồ sơ tuyển sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Văn Quan
nộp tại Phòng Giáo du ̣c và Đào ta ̣o, chậm nhất ngày 10/6/2021.
UBND huyện Văn Quan yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn
thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát
sinh khó khăn, vướng mắc, liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo để báo cáo
UBND huyện xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh;
(B/c)
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Trang TTĐT huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
(T/h)
- Các trường ho ̣c trực thuô ̣c PGD&ĐT;
- Trường PTDTNT THCS huyện;
- Lưu: VT, GDĐT.
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