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Kính gửi: 

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

- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa; 

- Hiệu trưởng trường THCSTHPT Nguyễn Tất Thành. 

 

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung 

học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 11/2014/TT-

BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 

chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 

05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo 

sửa đổi, bổ sung 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 ngày 18/4/2014. 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nam hướng dẫn công tác tuyển 

sinh lớp 6 trung học cơ sở (THCS) năm học 2020-2021, cụ thể như sau: 

1. Xây dựng kế hoạch, phương án tuyển sinh lớp 6 năm học 2020 - 2021 

a) Đối với Trường trung học phổ thông (THPT) chuyên Biên Hòa, 

Trường THCS THPT Nguyễn Tất Thành: xây dựng kế hoạch, phương án 

tuyển sinh, đề nghị Sở GDĐT xem xét, phê duyệt chậm nhất ngày 13/6/2020. 

b) Đối với Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố: 

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, trình Uỷ ban Nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố phê duyệt;  

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyển sinh của các trường THCS.  

- Chỉ đạo trường THCS có số học sinh đăng ký vào lớp 6 nhiều hơn so 

với chỉ tiêu tuyển sinh xây dựng kế hoạch, phương án tuyển sinh báo cáo phòng 

GDĐT; phòng GDĐT xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thị 

xã, thành phố phê duyệt.  
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- Báo cáo Kế hoạch tuyển sinh về Sở GDĐT bằng văn bản điện tử qua 

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT iOffice Hà Nam) trước ngày 

26/6/2020. 

2. Phương thức tuyển sinh 

Xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. 

3. Thời gian tuyển sinh 

a) Trường THPT chuyên Biên Hòa, THCS  THPT Nguyễn Tất Thành: 

từ 17/7/2020 đến 24/7/2020; 

b) Các trường THCS trực thuộc phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, 

thành phố: từ 27/7/2020 đến 7/8/2020. 

4. Báo cáo kết quả tuyển sinh 

Các đơn vị tổng hợp, lập báo cáo kết quả tuyển sinh vào lớp 6 THCS gửi 

bằng văn bản điện tử về Sở GDĐT qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

(VNPT iOffice Hà Nam) trước ngày 15/8/2020. 

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS 

của các phòng, các trường; yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 

nghiêm túc, đúng quy định./. 

 Nơi nhận:  
- Như kính gửi (để t/hiện);  

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 

- UBND huyện, TX, TP (để biết); 

- Thanh tra Sở, Phòng GDTH (để p/hợp); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

 

 

 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Long 
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