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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-GDTrH Hà Nam, ngày 12 tháng 6 năm 2020 

V/v phân vùng tuyển sinh lớp 10 

THPT năm học 2020-2021 

 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông. 

Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 

2020-2021; 

Căn cứ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định chuyển 

trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ 

thông; 

Căn cứ Công văn số 762/SGDĐT–GDTrH ngày 03/6/2016 của Sở Giáo 

dục Đào tạo (GDĐT) Hà Nam về việc tiếp nhận và chuyển trường cho học sinh 

các trường phổ thông; Hướng dẫn số 406/HD-SGDĐT ngày 13/5/2020 của Sở 

GDĐT Hà Nam về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 –

2021; 

Căn cứ địa giới hành chính các xã, phường, thị trấn, vị trí các trường trung 

học phổ thông (THPT) trên địa bàn của tỉnh Hà Nam, 

Sở GDĐT Hà Nam hướng dẫn phân vùng tuyển sinh vào lớp 10 trung học 

phổ thông năm học 2020-2021 như sau: 

1. Phân vùng tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Biên Hòa 

Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Biên Hoà theo Hướng dẫn 

số 406/HD-SGDĐT ngày 13/5/2020 của Sở GDĐT. 

2. Phân vùng tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên 
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a) Nguyên tắc chung: 

- Phân vùng tuyển sinh thực hiện trên từng địa bàn của huyện, thị xã, 

thành phố, đảm bảo tương đối đồng đều về tỷ lệ giữa số học sinh được tuyển 

sinh vào lớp 10 theo chỉ tiêu của trường THPT với số học sinh tốt nghiệp THCS 

của vùng tuyển sinh. 

- Học sinh đăng kí dự thi và trúng tuyển vào lớp 10 ở trường THPT theo 

nguyện vọng thì phải học hết cấp học ở trường THPT đã trúng tuyển. Không 

chuyển trường cho học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021 trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam. 

b) Quy định cụ thể: 

Vùng tuyển sinh vào lớp 10 được phân chia gồm vùng cứng tuyển sinh và 

vùng mềm tuyển sinh. Cụ thể như sau: 

- Vùng cứng tuyển sinh: Là vùng gồm các trường trung học cơ sở 

(THCS) mà học sinh tốt nghiệp THCS ở trường đó bắt buộc phải đăng kí dự thi 

vào trường THPT theo quy định. 

- Vùng mềm tuyển sinh đối với mỗi trường THPT: Là vùng gồm các 

trường THCS mà học sinh tốt nghiệp THCS ở trường đó có thể lựa chọn đăng kí 

dự thi vào 01 trường trong số một số trường THPT. 

Quy định chi tiết (Có bảng phân vùng kèm theo công văn này). 

c) Lưu ý: 

Các học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh, nhưng không tốt 

nghiệp THCS tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh, nếu có nguyện vọng đăng 

ký dự thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại tỉnh, để thuận lợi trong quá trình học tập, 

có thể đăng ký dự thi tại 01 trường THPT trên địa bàn tỉnh phù hợp với hộ khẩu 

thường trú (theo xã tương ứng với trường THCS). 

3. Tổ chức thực hiện: 

Sở GDĐT Hà Nam yêu cầu trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố, 

hiệu trưởng trường THPT: 
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- Tuyên truyền, thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 và phân 

vùng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 của Sở GDĐT đến các trường 

THCS, THPT, cán bộ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh qua các phương tiện 

thông tin phù hợp; 

- Tư vấn, hướng nghiệp giúp học sinh (cha mẹ học sinh) căn cứ vào chỉ tiêu 

tuyển sinh của trường THPT, phân vùng tuyển sinh và năng lực của bản thân lựa 

chọn trường để đăng kí dự thi cho phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng tuyển 

sinh THPT. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo 

huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng trường THPT nghiêm túc triển khai thực 

hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn 

vị báo cáo về Sở GDĐT (qua phòng GDTrH) để được hướng dẫn giải quyết./. 

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

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Phòng KHTC, KT&KĐCLGD; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Long 
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