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KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 trường THCS Nguyễn Tất Thành theo hình 

thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực 
 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND huyện Cư M’gar về 

việc huy động trẻ mầm non đến trường, tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023; 

Căn cứ Hướng dẫn Số 46 /HD-PGDĐT, ngày 04/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo Cư M’gar về việc huy động trẻ mầm non đến trường, tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm 

học 2022-2023;  

Căn cứ thực tế tình hình phát triển giáo dục trên địa bàn huyện, tình hình thực tế và số 

lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 6 năm học 2022-2023 của nhà trường THCS 

Nguyễn Tất Thành, Phòng GDĐT huyện Cư M’gar ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 

năm học 2022-2023 trường THCS Nguyễn Tất Thành theo hình thức xét tuyển kết hợp với 

kiểm tra, đánh giá năng lực như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Tuyển sinh học sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023 

nhằm góp phần tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trên địa bàn của huyện. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện đúng chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh; đảm bảo công bằng, khách quan; công 

khai, minh bạch. 

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYỂN SINH 

1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển: 

 Là học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại các trường học trên địa bàn huyện 

Cư M’gar hoặc có hộ khẩu thường trú tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cư M’gar. 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

 Tổng chỉ tiêu được giao: 140 học sinh.  

 3. Phương thức tuyển sinh:  

 Xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực 2 môn Tiếng Việt và Toán (thời 

gian làm bài mỗi môn 45 phút). 

 4. Cách tính điểm xét tuyển sinh, nguyên tắc tuyển sinh: 

4.1. Điểm tính theo kết quả đánh giá giáo dục của 5 năm tiểu học:  
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Điểm tính theo kết quả học tập mỗi năm học của học sinh là điểm trung bình cộng của 

tất cả các bài kiểm tra đánh giá định kỳ các môn học được đánh giá bằng điểm số cuối năm 

học đó theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT. 

4.2. Chế độ ưu tiên:  

Chế độ cộng điểm ưu tiên thực hiện cho các loại đối tượng căn cứ vào khoản 2 Điều 7 

của Thông tư 11 và khoản 4 Điều 1 của Thông tư 05 được quy định như sau: Nhóm đối 

tượng 1 cộng 1,5 điểm; Nhóm đối tượng 2 cộng 1,0 điểm và Nhóm đối tượng 3 cộng 0,5 

điểm.  

Những học sinh có nhiều chế độ ưu tiên khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cộng 

điểm của loại ưu tiên cao nhất. 

4.3. Điểm xét tuyển, nguyên tắc tuyển sinh 

4.3.1. Điểm xét tuyển:  

 * Điểm xét tuyển là tổng điểm của các loại điểm sau:  

- Trung bình cộng của các tổng số điểm tính theo đánh giá giáo dục của 5 năm học tiểu 

học (ĐTBKQGD); 

- Trung bình cộng các điểm kiểm tra năng lực của hai môn Toán và Tiếng Việt 

(ĐTBKTNL); 

- Điểm ưu tiên (ĐUT). 

* Công thức tính điểm xét tuyển sinh 

 
4.3.2. Nguyên tắc xét tuyển 

- Căn cứ điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp theo chỉ tiêu tuyển sinh. 

- Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển sinh bằng 

nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm trung bình cộng của điểm 

kiểm tra đánh giá định kỳ cuối năm học ở lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cao 

hơn. 

- Nếu tiếp tục có học sinh bằng điểm nhau thì xét kết quả thi IOE, ViOlympic, Trạng 

Nguyên Tiếng Việt ở vòng thi cấp Quốc gia, cấp tỉnh. 

 5. Các ban của Hội đồng tuyển sinh 

 Chủ tịch Hội đồng Hội đồng xét tuyển kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh 

vào lớp 6 năm học 2022-2023 Trường THCS Nguyễn Tất Thành quyết định thành lập các 

ban gồm: Ban ra đề, Ban coi kiểm tra, Tổ thanh tra, Ban chấm kiểm tra và Ban chấm phúc 

khảo (nếu có). 

 6. Thời gian thực hiện công việc 

- Ra đề: ngày 17-18/6/2022; 

- Coi kiểm tra, đánh giá: ngày 21/6/2022 (Họp Lãnh đạo Hội đồng ngày 20/6/2022); 

- Chấm kiểm tra: từ ngày 23-24/6/2022. 
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- Xét tuyển và trình Phòng GDĐT phê duyệt kết quả: ngày 25/6/2022. 

  - Thời gian thông báo kết quả học sinh trúng tuyển: Dự kiến trước ngày 30/6/2022. 

   III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Trường THCS Nguyễn Tất Thành chuẩn bị toàn bộ hồ sơ, dữ liệu, biểu mẫu tuyển 

sinh, bàn giao cho Hội đồng xét tuyển trước ngày 20/6/2022. 

- Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định thành lập các ban của Hội đồng theo quy 

định; phân công nhiệm vụ và chỉ đạo các Ban của Hội đồng tuyển sinh thực hiện đúng chức 

năng, nhiệm vụ và đảm bảo thời gian theo quy định. 

  Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2022-2023 Trường THCS 

Nguyễn Tất Thành theo phương án xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực./. 

Nơi nhận: 

- UBND huyện Cư M’gar (để b/c); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk (để b/c); 

- Trường THCS Nguyễn Tất Thành; 

- Lưu VT. 

 KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

  Nguyễn Tự Do 
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