
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ BUÔN HỒ 

 

Số:      /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                 Buôn Hồ, ngày      tháng 5 năm 2022                         

 

KẾ HOẠCH 

Huy động trẻ đến trường mầm non, các nhóm lớp ngoài công lập và tuyển 

sinh vào lớp 1, lớp 6 các trường trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, 

năm học 2022 – 2023 

 

Căn cứ Công văn số 2001/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 09/12/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch huy động trẻ đến 

trường mầm non và tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022 – 2023; 

Căn cứ Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc 

diện tuyển sinh vào trường phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;   

Căn cứ tình hình thực tế phát triển giáo dục trên địa bàn thị xã, Uỷ ban nhân 

dân thị xã ban hành Kế hoạch huy động trẻ đến trường mầm non và tuyển sinh vào 

lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Thực hiện tốt công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, Phổ cập 

giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và Phổ cập giáo dục THCS.    

- Đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn 

diện ở các trường học. 

- Đảm bảo huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường mầm non, trường 

tiểu học; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học còn trong độ tuổi vào học lớp 

6 THCS. 

- Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

2. Yêu cầu: 

- Thực hiện đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo chính xác, 

công bằng và khách quan. 

- Thực hiện công tác tuyển sinh phải đảm bảo thuận lợi nhất cho người học, 

tạo được sự đồng thuận cao của cha mẹ học sinh và xã hội. 

II. NỘI DUNG HUY ĐỘNG TRẺ ĐẾN TRƯỜNG MẦM NON VÀ 

TUYỂN SINH VÀO LỚP 1, LỚP 6 

1. Đối tượng huy động, tuyển sinh: 
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1.1. Huy động trẻ đến trường mầm non: 

- Huy động tối đa trẻ 5 tuổi trên địa bàn đến học các lớp mẫu giáo. Phấn đấu 

huy động trẻ từ 3 tuổi đến 5 tuổi học các lớp mẫu giáo đạt tỉ lệ trên 76,70% , trẻ em 

dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt tỉ lệ trên 10,5%. 

- Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nhận trẻ 5 tuổi phải thực hiện 

đầy đủ chương trình mầm non 5 tuổi theo quy định. 

- Thực hiện sĩ số học sinh/lớp theo Điều lệ trường mầm non.  

1.2. Tuyển sinh vào lớp 1 tiểu học:  

- Các trường tiểu học huy động 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn được giao vào 

lớp 1; động viên trẻ khuyết tật ra lớp học hoà nhập. 

- Thực hiện sĩ số học sinh/lớp theo Điều lệ trường tiểu học (không quá 35 học 

sinh/lớp) 

1.3. Tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở:  

- Các trường THCS huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu 

học trong độ tuổi quy định có hồ sơ hợp lệ vào lớp 6; tạo điều kiện cho học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn được đi học; khuyết khích, tạo điều kiện cho học sinh khuyết 

tật đến trường. 

- Thực hiện sĩ số học sinh/lớp theo Điều lệ trường Trung học (Thông tư số 

32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

1.4. Trường Phổ thông DTNT-THCS Buôn Hồ: 

- Học sinh là người dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã: Cư Bao, Bình Thuận, 

Ea Siên, Ea Drông, Ea Blang và các phường: An Lạc, phường Thống Nhất, 

phường Đạt Hiếu (được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 

của Thủ tướng chính phủ về việc quyết định phê duyệt danh sách các xã khu vực 

III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi giai 

đoạn 2021 – 2025)  

- Học sinh dân tộc Kinh (lấy không quá 5% chỉ tiêu tuyển sinh vào trường) có 

gia đình và bản thân đang cư trú tại thôn 8, buôn Kjoh A xã Ea Drông; thôn 2A, 

6A và Buôn Dlung xã Ea Siên (được quy định tại Quyết định số 612/QĐ-UBDT 

ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó 

khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025)   

- Thực hiện sĩ số học sinh/lớp theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 

15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của trường phổ thông dân tộc nội trú. 

2. Độ tuổi, điều kiện tuyển sinh 

2.1. Bậc học mầm non: 

- Nhà trẻ: Huy động trẻ trong độ tuổi từ 06 tháng tuổi đến 35 tháng tuổi. 
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- Mẫu giáo: Huy động toàn bộ trẻ trong độ tuổi 5 tuổi ra lớp, nâng cao số trẻ 3 

tuổi, 4 tuổi ra lớp mẫu giáo. 

2.2. Cấp tiểu học:  

- Tuổi vào lớp 1: Tối thiểu 6 tuổi, tối đa 9 tuổi. 

2.3. Cấp trung học cơ sở: 

- Độ tuổi dự tuyển vào lớp 6 từ 11 tuổi 

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi 

cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.  

+ Các trường hợp khác căn cứ Điều 33 tại Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, 

ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện. 

- Tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học. 

2.4. Trường Phổ thông DTNT-THCS Buôn Hồ: 

- Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn thị xã thuộc đối 

tượng quy định tại Điều 18 của Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường phổ thông dân tộc nội trú. 

- Độ tuổi tuyển sinh (theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và 

trường phổ thông có nhiều cấp học). 

- Lý lịch rõ ràng được UBND xã, phường xác nhận cho đi học, có sức khỏe 

tốt. 

3. Phương thức tuyển sinh : 

3.1. Các trường thực hiện phương thức xét tuyển. 

3.2. Trường Phổ thông DTNT – THCS Buôn Hồ thực hiện phương thức xét 

tuyển theo 2 vòng. 

a. Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển do Hội đồng Sơ tuyển quyết định. Học sinh được 

xét tuyển ở vòng 2 nếu đạt các điều kiện sau: 

- Điều kiện về hồ sơ: 

 + Thuộc đối tượng tuyển sinh quy định tại Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 861/QĐ-TTg 

ngày 04/6/2021 của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 

16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc. 

+ Trong độ tuổi quy định và có hồ sơ hợp lệ. 

+ Lý lịch được kê khai rõ ràng do UBND cấp xã, phường xác nhận.  

 - Điều kiện về kết quả đánh giá, xếp loại:   tất cả các lớp 1,2,3,4,5 học sinh 
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phải hoàn thành chương trình lớp học (theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT và 

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT s a đổi, bổ sung một số điều quy định đánh giá học 

sinh tiểu học ban hành k m theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT của BGDĐT), 

không phải thuộc đối tượng phải được hướng dẫn, giúp đ , r n luyện, đánh giá, bổ 

sung để xét hoàn thành chương trình lớp học. 

 b. Vòng 2: Tổ chức xét tuyển theo địa bàn cấp xã, phường căn cứ vào điểm 

xét tuyển từ cao xuống thấp trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại 5 năm học ở cấp 

tiểu học đối với học sinh đã qua vòng 1. 

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

4.1. Các trường thực hiện tuyển sinh theo kế hoạch, chỉ tiêu được giao năm 

học 2022 – 2023 trên nguyên tắc thực hiện phân tuyến tuyển sinh. 

4.2. Đối với các trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu, tuyển sinh trái tuyến phải xin 

ý kiến của phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã. 

5. Hồ sơ tuyển sinh: 

5.1. Phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ nộp hồ sơ trực tiếp tại trường 

tham gia dự tuyển. Riêng các trường THCS, TH-THCS Đinh Núp (cấp THCS) phụ 

huynh học sinh hoặc người giám hộ đến trường dự tuyển làm đơn xin vào học tại 

trường (Giấy khai sinh, học bạ cấp tiểu học của học sinh các trường tiểu học đã bàn 

giao về trường THCS). 

5.2. Giấy khai sinh hợp lệ. 

5.3. Đơn đề nghị vào học nhà trẻ, mẫu giáo; lớp 1; lớp 6. 

5.4. Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi đối với cấp 

tiểu học (nếu có). 

5.5. Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có). 

5.6. Bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu đối với học sinh hoàn thành chương 

trình mầm non, tiểu học không thuộc các trường trên địa bàn tuyển sinh. Nếu học 

sinh không có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tuyển sinh nhưng đã hoàn thành 

chương trình mầm non, tiểu học thuộc các trường trên địa bàn tuyển sinh thì nộp 

bản phô tô công chứng sổ đăng ký tạm trú hợp pháp trên địa bàn do cơ quan công 

an cấp; việc đăng ký sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú phải được cơ quan có 

thẩm quyền ký trước 20/5/2022. 

Trường hợp không có sổ hộ khẩu thì học sinh phải có giấy xác nhận cư trú 

của công an địa phương. 

6. Hình thức tuyển sinh: 

Học sinh được tuyển thẳng vào các trường mầm non, tiểu học, THCS, các 

nhóm lớp mầm non ngoài công lập trên địa bàn theo phân tuyến tuyển sinh. 
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7. Thời gian huy động, bàn giao hồ sơ và tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6: 

Các trường, các nhóm, lớp ngoài công lập thực hiện công tác huy động trẻ ra 

lớp mầm non, mẫu giáo từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 15/8/2022; lớp 1 và lớp 6 

từ ngày 16/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022. 

8. Thành lập Hội động xét tuyển, duyệt kết quả tuyển sinh: 

8.1. Các trường THCS, trường TH-THCS Đinh Núp có nhiệm vụ đề xuất 

nhân sự Hội đồng tuyển sinh của đơn vị mình theo quy chế và g i về bộ phận 

chuyên môn THCS phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã trước ngày 01/6/2022 để 

phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tham mưu UBND thị xã ban hành quyết định 

thành lập Hội đồng tuyển sinh đối với các trường THCS; trường TH-THCS Đinh 

Núp. 

8.2. Mỗi trường tiểu học, mầm non, mẫu giáo thành lập 01 hội đồng tuyển 

sinh thành phần gồm: Chủ tịch là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng; phó chủ tịch 

là phó hiệu trưởng; thư ký là thư ký Hội đồng trường và các uỷ viên là cán bộ, giáo 

viên có uy tín, có nghiệp vụ về công tác tuyển sinh.  

8.3. Hiệu trưởng các trường mẫu giáo, mầm non và chủ các nhóm lớp mầm 

non ngoài công lập chịu trách nhiệm thành lập Hội đồng tuyển sinh của đơn vị 

mình theo quy định. 

8.4. Sau khi hoàn thành xét tuyển, các nhà trường g i danh sách trúng tuyển, 

tờ trình đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã phê duyệt số lượng học sinh 

trúng tuyển và học sinh tuyển sinh trái tuyến. 

9. Bàn giao hồ sơ học sinh 

- Để thuận lợi cho học sinh, cha mẹ học sinh, nâng cao trách nhiệm của cơ 

quan quản lý và các nhà trường trong việc tuyển sinh lớp 6, năm học 2022 – 2023 

các trường trên địa bàn tuyển sinh phối hợp thực hiện bàn giao hồ sơ học sinh theo 

phân tuyến tuyển sinh. 

- Cấp THCS thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ từ các trường tiểu học và bàn giao 

hồ sơ THCS cho các trường THPT (thời gian, nội dung bàn giao cụ thể do hiệu 

trưởng các trường tiểu học, các trường THCS và các trường THPT trên địa bàn 

tuyển sinh họp thống nhất)  

- Phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh rút hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 

trường PTDTNT-THCS Buôn Hồ hoặc rút hồ sơ đi học tại các trường THCS ở địa 

bàn khác thì trường tiểu học giải quyết và ghi chú vào danh sách; hướng dẫn phụ 

huynh hoặc người giám hộ nếu không trúng tuyển vào trường PTDTNT-THCS 

Buôn Hồ thì phải trực tiếp đến nộp hồ sơ xin xét tuyển vào trường THCS theo địa 

bàn tuyển sinh và phải đảm bảo đúng thời gian quy định. 

- Các trường THCS không bàn giao hồ sơ những học sinh không đăng ký xét 

tuyển vào các trường THPT theo tuyến tuyển sinh (do học sinh không tiếp tục theo 

học, đi học nghề …); trường hợp học sinh tự rút hồ sơ dự tuyển sinh vào trường 



6 

 

  

Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Đam San, THPT chuyên Nguyễn Du… ngoài 

tuyến tuyển sinh, các trường THCS cho rút và ghi chú cụ thể trong danh sách. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã: 

- Tham mưu UBND thị xã ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh 

đối với các trường THCS, TH-THCS Đinh Núp và trường Phổ thông DTNT-THCS 

Buôn Hồ. 

- Ban hành Quyết định giao kế hoạch, chỉ tiêu và phân tuyến huy động trẻ đến 

trường, tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và hướng dẫn công tác huy động trẻ đến trường 

và tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 – 2023. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban của thị xã, UBND các xã phường 

hướng dẫn các nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả công tác huy động trẻ 

đến trường mầm non và tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022 – 2023 trên địa bàn 

thị xã. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường thực hiện công tác huy động trẻ đến 

trường mầm non và tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2022 – 2023 theo đúng Kế 

hoạch của UBND thị xã. 

- Chỉ đạo các nhà trường hoàn thành các loại hồ sơ, thực hiện công tác bàn 

giao hồ sơ và công tác tuyển sinh đúng thời gian quy định để học sinh đăng ký 

tuyển sinh. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh theo đúng quy định. 

- Thực hiện công tác phê duyệt kết quả tuyển sinh của các nhà trường theo 

quy định. 

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

- Theo dõi tổng hợp và báo cáo kết quả tuyển sinh năm học 2022 – 2023 cho 

UBND thị xã và Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định. 

2. UBND các xã, phường: 

- Thông báo rộng rãi trong Nhân dân biết Kế hoạch huy động trẻ đến trường 

mầm non và tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2022 – 2023 của UBND thị xã để 

Nhân dân kịp thời thực hiện việc đưa trẻ đến trường, tuyển sinh đúng tuyến, đúng 

thời gian quy định, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. 

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các thôn, buôn, tổ dân phố tại địa phương 

phối hợp tốt với các nhà trường tại địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Kế 

hoạch này. 

3. Các nhà trường: 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện công tác tuyển sinh tại đơn 

vị mình theo phân tuyến tuyển sinh; thông báo rộng rãi đến học sinh và cha mẹ học 



7 

 

  

sinh các thông tin cần thiết về tuyển sinh, đặc biệt là quy định về các loại hồ sơ, 

thời hạn nộp hồ sơ, bàn giao hồ sơ giữa các cấp học. 

- Tham mưu UBND các xã, phường; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, 

đoàn thể, các thôn, buôn, tổ dân phố tại địa phương triển khai thực hiện có hiệu 

quả công tác huy động trẻ đến trường mầm non và tuyển sinh các lớp đầu cấp đúng 

quy định. 

- Tổ chức quán triệt quy chế, kế hoạch tuyển sinh đến toàn thể cán bộ, viên 

chức trong đơn vị; c  cán bộ tham gia hội đồng tuyển sinh đúng quy định; thực 

hiện tốt công tác phân loại và bàn giao hồ sơ theo hướng dẫn chung của ngành. 

- Tiếp nhận học sinh tuyển sinh trái tuyến khi có văn bản phê duyệt của lãnh 

đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.  

Trên đây là Kế hoạch huy động trẻ đến trường mầm non và tuyển sinh lớp 1, 

lớp 6 năm học 2022 – 2023 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ. Trong quá trình triển khai 

nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị liên hệ với phòng Giáo dục và Đào tạo thị 

xã để được hướng dẫn, giải quyết./. 

Nơi nhận:      
- Sở GDĐT; 

- TT Thị uỷ;                 (b/cáo) 

- TT HĐND thị xã;  

- CT, các PCT UBND thị xã;    

- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

- UBND các xã, phường               (t/hiện); 

- Các trường MN, TH, THCS; 

- Lưu: VT, GDĐT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Văn Dũng 
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