
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:       /SGDĐT-QLCLGDCN 
V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh vào 

lớp 6 năm học 2021-2022 đối với các 

đơn vị trực thuộc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Kon Tum, ngày      tháng     năm 

 

  Kính gửi: 

- Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum; 

- Trường THCS THSP Lý Tự Trọng; 

- Trường THPT Ngô Mây. 
  

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 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;  

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-

2018; 

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-SGDĐT ngày 30/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2021 -2022; 

 Căn cứ khả năng, điều kiện thực tế của các trường học.  

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh cấp THCS năm học 

2021-2022 đối với các đơn vị trực thuộc như sau: 

I. CÔNG TÁC TUYỂN SINH  

1. Tuyển sinh vào Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum và hệ chất 

lượng cao Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng 

1.1. Đối tượng và địa bàn tuyển sinh: Học sinh trong độ tuổi quy định, hoàn 

thành chương trình tiểu học, có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú tại tỉnh Kon 

Tum. 

1.2. Chỉ tiêu tuyển sinh 

Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum THCS-THSP Lý Tự Trọng 

Chỉ tiêu 200 160 

1.3. Hồ sơ tuyển sinh 

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu do Nhà trường phát hành); 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

- Học bạ tiểu học (bản chính), nếu học sinh học theo chương trình VNEN thì 

Học bạ tiểu học được thay bằng Sổ tổng hợp theo dõi đánh giá học sinh mô hình 
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trường học mới Việt Nam; 

- Bản chứng thực hộ khẩu thường trú (hoặc đăng ký tạm trú). 

1.4. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng 

lực học sinh. 

- Môn kiểm tra: Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. 

- Điểm bài kiểm tra: Là tổng điểm thành phần của từng câu trong đề kiểm tra, 

điểm bài kiểm tra theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25 điểm. 

- Thời gian làm bài và Lịch kiểm tra: 

Ngày Buổi 
Môn 

Thi 

Thời gian 

làm bài 
Giờ phát đề 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

08/6/2021 
Sáng Tiếng Việt 70 phút 7 giờ 55 8 giờ 00 

Chiều Toán 40 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 

09/6/2021 Sáng Tiếng Anh 40 phút 7 giờ 55 8 giờ 00 

- Hình thức và nội dung đề kiểm tra:  

+ Môn Toán, Tiếng Việt được áp dụng hình thức tự luận. Nội dung đề kiểm tra 

các môn chủ yếu trong chương trình lớp 5 và một số kiến thức liên quan ở các lớp khác 

của cấp tiểu học. Môn Tiếng Việt chỉ kiểm tra phần đọc hiểu và tập làm văn. 

+ Môn Tiếng Anh áp dụng hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận, gồm bốn 

phần: nghe, từ vựng và ngữ pháp, đọc hiểu  và viết; học sinh làm bài trên đề thi. Nội 

dung kiến thức là phần chung giữa các chương trình Tiếng Anh cấp tiểu học. 

- Điểm xét tuyển: Là tổng số điểm của 03 bài kiểm tra, đánh giá năng lực môn 

Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh. 

- Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện 

dự tuyển; tham gia kiểm tra đủ 03 bài kiểm tra, đánh giá năng lực theo quy định, 

không bị kỷ luật hủy kết quả kiểm tra, không có bài kiểm tra đạt điểm dưới 3,0. Căn 

cứ điểm xét tuyển từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao. 

1.5. Thời gian tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 20/6/2021. Cụ thể: 

+ Nhận hồ sơ: từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021. 

+ Công bố kết quả: Ngày 15/6/2021. 

1.6. Đối với học sinh không trúng tuyển:  

- Trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum: Học sinh rút hồ sơ nộp vào hệ đại 

trà trường THCS-THSP Lý Tự Trọng hoặc các trường THCS khác theo qui định của 

các phòng GDĐT huyện, thành phố để được xét tuyển. 

- Trường THCS THSP Lý Tự Trọng: Đối với những học sinh thuộc địa bàn 

tuyển sinh hệ đại trà, nhà trường chuyển hồ sơ học sinh qua hệ đại trà để tiếp tục xét 

tuyển. Các học sinh còn lại rút hồ sơ, nộp vào các trường THCS khác theo qui định 

của Phòng GDĐT các huyện, thành phố để được xét tuyển. 
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2. Tuyển sinh vào Trường THPT Ngô Mây và hệ đại trà Trường THCS-

THSP Lý Tự Trọng 

2.1. Đối tượng và địa bàn tuyển sinh:  

2.1.1. Trường THCS-THSP Lý Tự Trọng: Học sinh trong độ tuổi quy định, 

hoàn thành chương trình tiểu học; có hộ khẩu thường trú tại phường Quyết Thắng - 

TP. Kon Tum. 

2.1.2. Trường THPT Ngô Mây: Học sinh trong độ tuổi quy định, hoàn thành 

chương trình tiểu học; có hộ khẩu tại phường Ngô Mây và Thôn Trung Thành thuộc 

xã Vinh Quang, TP. Kon Tum. 

2.2. Chỉ tiêu tuyển sinh 

Trường THPT Ngô Mây THCS-THSP Lý Tự Trọng 

Chỉ tiêu 90 240 

2.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.  

2.4. Hồ sơ dự tuyển 

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu do Nhà trường phát hành); 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

- Học bạ tiểu học (bản chính), nếu học sinh học theo chương trình VNEN thì 

Học bạ tiểu học được thay bằng Sổ tổng hợp theo dõi đánh giá học sinh mô hình 

trường học mới Việt Nam; 

- Bản chứng thực hộ khẩu. Học sinh dự tuyển vào trường THPT Ngô Mây có 

thể sử dụng bản sao hộ khẩu không có chứng thực. 

2.5. Thời gian tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 31/7/2021. 

II. LỆ PHÍ TUYỂN SINH 

Thực hiện theo quy định hiện hành.  

III. TỔ CHỨC TUYỂN SINH 

1. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Ban hành quyết định thành lập các hội đồng tuyển sinh, hội đồng ra đề thi, 

quyết định phê duyệt kết quả tuyển sinh. 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh. 

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, đột xuất về công 

tác tuyển sinh với UBND tỉnh và Bộ GDĐT. 

2. Trách nhiệm của các trường  

- Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng kế hoạch tuyển 

sinh, hướng dẫn tuyển sinh. 

- Nộp danh sách hội đồng tuyển sinh, danh sách học sinh trúng tuyển về Sở 
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Giáo dục và Đào tạo (Phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp). Danh 

sách học sinh trúng tuyển được sắp xếp theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp.  

- Tổ chức thu nhận hồ sơ, thành lập ban xét tuyển, ban coi thi, ban chấm thi, 

chủ động tổ chức tuyển sinh đạt chất lượng, hiệu quả. 

- Niêm yết công khai tại trường kết quả tuyển sinh trước khi trình lãnh đạo Sở 

duyệt kết quả trúng tuyển.   

- Lưu trữ hồ sơ tuyển sinh theo qui định của pháp luật. 

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. Nếu có vướng 

mắc hoặc đề xuất, các đơn vị báo ngay về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Quản lý 

chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp) để được xem xét, giải quyết./.  
 

Nơi nhận:     
- Như trên (thực hiện);  

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở (theo dõi);  

- Các đơn vị hành chính thuộc Sở (phối hợp); 

- Lưu: VT, QLCLGDCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 
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