UBND TP.CẦN THƠ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 453/KH-SGDĐT

Cần Thơ, ngày 07 tháng 3 năm 2017

KẾ HOẠCH
Huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp
năm học 2017 - 2018
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm
2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Quyết định ban hành Điều lệ trường
mầm non;
Căn cứ Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
động trường mầm non tư thục;
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm
2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư ban hành Điều lệ trường tiểu
học;
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 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;
Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và
trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục;
Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 của
Bộ trưởng 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;
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm
2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tổ chức
và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;
Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 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;
Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung vào Điểm a Khoản 2 Điều 7 của
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 tháng 4 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào tình hình thực tế của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần
Thơ (TPCT) năm học 2017-2018,

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai Kế hoạch huy động trẻ mầm non
(MN) ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018, như sau:
A. NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU
1. Tuyển đủ chỉ tiêu theo quyết định của Ủy ban nhân dân (UBND) thành
phố; đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục (PCGD) MN cho trẻ năm tuổi, PCGD
tiểu học (TH), PCGD trung học cơ sở (THCS) và phân luồng học sinh (HS) sau
THCS.
2. Thực hiện đúng quy chế tuyển sinh ở các bậc học do Bộ GD&ĐT ban
hành; đảm bảo nghiêm túc, công bằng, chính xác và chất lượng tuyển sinh.
3. Không vận động, quyên góp, thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.
B. NỘI DUNG
I. HUY ĐỘNG TRẺ MẦM NON RA LỚP
1. Phòng GD&ĐT quận, huyện tận dụng mọi nguồn lực, điều kiện về cơ sở
vật chất, đội ngũ giáo viên của các trường MN trên địa bàn để huy động tối đa trẻ
trong độ tuổi vào các lớp MN, mẫu giáo (MG). Đặc biệt, ưu tiên huy động 100%
trẻ MG 5 tuổi trên địa bàn ra lớp. Những nơi có đủ điều kiện, cần tăng cường thực
hiện dạy 2 buổi/ngày và bán trú theo chương trình giáo dục MN mới. Có kế hoạch
để đảm bảo cho trẻ 3 tuổi, 4 tuổi và trẻ độ tuổi nhà trẻ được đi học. Tăng tỷ lệ huy
động trẻ, MG 3 đến 4 tuổi và 4 đến 5 tuổi ra lớp nhà trẻ đến trường.
2. Các cơ sở giáo dục (CSGD) MN ngoài công lập nhận trẻ 5 tuổi phải
thực hiện đầy đủ chương trình MN 5 tuổi và đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật
chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên theo Thông tư số 02/2010 ngày 11 tháng
02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành danh mục đồ dùng –
đồ chơi – thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục MN.
3. Đối với các CSGD có đủ điều kiện, tổ chức nhận trẻ từ 3 đến 12 tháng
tuổi theo đúng quy định tại Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24
tháng 12 năm 2015 của Bộ GD&ĐT hợp nhất Quyết định ban hành Điều lệ
trường MN.
II. TUYỂN SINH LỚP 1 VÀ LỚP 6
1. Chủ trương và phương thức tuyển sinh
a) Đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi được quy định tại Điều 40, Văn bản hợp
nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ GD&ĐT hợp nhất
Thông tư ban hành Điều lệ trường TH năm 2014 được vào học lớp 1 và 100% HS
trong độ tuổi được quy định tại Điều 37 Điều lệ trường THCS, trường trung học phổ
thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số
12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ GD&ĐT được vào học lớp 6
trường THCS hoặc trường THPT có cấp THCS.
b) Các đơn vị có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và tỉ lệ giáo viên theo quy
định tại Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006
của liên Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế trong các
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CSGD phổ thông công lập, cần tích cực phát triển, mở rộng mô hình dạy học 2
buổi/ngày hoặc bán trú theo nguyên tắc tự nguyện.
c) Các trường muốn tuyển thêm ngoài địa bàn quy định thì phải được sự
chấp thuận của Ban Chỉ đạo tuyển sinh (CĐTS) quận/huyện (nếu thấy cần thiết,
Thường trực Ban CĐTS quận/huyện có thể xin ý kiến của Thường trực Ban
CĐTS thành phố).
d) Đối với trường hợp HS không có hộ khẩu thường trú nhưng có thời
gian sinh sống và học tập trên địa bàn đủ điều kiện theo quy định của Ban CĐTS
quận/huyện thì vẫn được tuyển vào lớp 1 hoặc lớp 6.
e) Những vùng giáp ranh giữa các địa phương (xã/phường, quận/huyện,
tỉnh/thành phố), việc tuyển sinh theo địa bàn cần được áp dụng một cách linh hoạt,
hợp lý, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, học tập của HS.
2. Hồ sơ dự tuyển
Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành
kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 và
Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2014 bổ sung vào Điểm
a Khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.
3. Tổ chức xét tuyển
Mỗi trường TH, THCS hoặc THPT có cấp THCS thành lập một tổ công
tác làm nhiệm vụ tuyển sinh:
- Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh của HS;
- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, danh sách HS trúng tuyển trình lãnh
đạo phòng GD&ĐT quận, huyện phê duyệt.
Lưu ý:
- Đối với các trường hợp tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 ngoài địa bàn thì kết
quả tuyển sinh phải được phê duyệt của Ban CĐTS quận/huyện và báo cáo về
Thường trực Ban CĐTS thành phố.
- Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 chương trình song ngữ Việt – Pháp
năm học 2017-2018 sẽ có công văn hướng dẫn riêng.
III. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ
THÔNG CÔNG LẬP, NGOÀI CÔNG LẬP VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC
THƯỜNG XUYÊN
1. Chủ trương và phương thức tuyển sinh
a) Thi tuyển và xét tuyển
- Tổ chức thi tuyển đối với các trường THPT: Châu Văn Liêm, Phan
Ngọc Hiển, Nguyễn Việt Hồng, Thực hành Sư phạm, An Khánh, Trần Đại
Nghĩa, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Phan Văn Trị, Lưu Hữu Phước, Lương Định
Của, Thạnh An, Thốt Nốt, Hà Huy Giáp.
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- Thực hiện xét tuyển đối với các trường THPT, các trường THCS và
THPT: Nguyễn Việt Dũng, Giai Xuân, Thới Long, Dân tộc Nội trú, Thuận
Hưng, Tân Lộc, Thới Thuận, Thới Lai, Trường Xuân, Trung An, Trần Ngọc
Hoằng, Vĩnh Thạnh, Thạnh Thắng, Năng khiếu Thể dục Thể thao, các trường
ngoài công lập có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT (gọi chung là trường
THPT ngoài công lập) và các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX).
b) Đảm bảo tuyển từ 70% đến 85% HS đã tốt nghiệp THCS tại TPCT và
trong độ tuổi quy định tại Điều 37 Điều lệ trường THCS, trường THPT và
trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12 năm 2011
vào lớp 10.
c) Những vùng giáp ranh giữa các địa phương (xã/phường, quận/huyện,
thành phố/tỉnh), việc tuyển sinh cần áp dụng một cách linh hoạt, hợp lý tạo điều
kiện thuận lợi nhất cho việc đi lại, học tập của HS.
d) Các trường THPT ngoài công lập, các trung tâm GDTX căn cứ vào
điều kiện thực tế của đơn vị, phối hợp với các trường THPT trên địa bàn để
tuyển số HS chưa trúng tuyển. Bên cạnh đó, các trung tâm GDTX cần liên hệ
với địa phương mở các lớp học dành cho các đối tượng học viên lớn tuổi, các
lớp phổ cập trên địa bàn.
2. Đối tượng tuyển sinh
- Người học đã tốt nghiệp THCS (chương trình giáo dục phổ thông hoặc
chương trình GDTX) tại TPCT có độ tuổi theo quy định.
- Riêng Trường THPT Thực hành Sư phạm được tuyển thêm đối tượng HS tốt
nghiệp THCS ngoài TPCT có độ tuổi theo quy định.
3. Hồ sơ tuyển sinh
a) Đối với các trường trung học phổ thông tuyển sinh bằng hình thức
thi tuyển
Nộp phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu của Sở GD&ĐT quy định kèm
theo bản photocopy (không cần chứng thực) các giấy xác nhận chế độ ưu tiên,
khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có). Sau khi trúng tuyển vào
trường sẽ nộp hồ sơ theo quy định của trường.
b) Đối với các trường trung học phổ thông tuyển sinh bằng hình thức
xét tuyển
- Phiếu đăng ký tuyển sinh có dán ảnh (theo mẫu thống nhất);
- Ảnh 3x4: 2 tấm
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Học bạ cấp THCS (bản chính);
- Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
THCS tạm thời trong năm dự tuyển;
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- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền
cấp (nếu có);
- Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp xác nhận HS không
trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc không vi phạm
pháp luật (đối với HS đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước).
4. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích
a) Tuyển thẳng vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập các đối
tượng sau đây:
- HS Trường Phổ thông Dân tộc nội trú;
- HS là người dân tộc rất ít người (La hủ, La ha, Pà thiên, Lự, Ngái, Chứt, Lô
lô, Ơ đu, Pu péo, Si la, Rơ măm, Cống, Brâu, Bố y, Mảng, Cờ lao);
- HS khuyết tật;
- HS đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao;
Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học.
b) Đối tượng được cộng điểm ưu tiên
* Cộng 3 điểm cho các đối tượng:
- Con của liệt sĩ;
- Con của thương binh, bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;
- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như
thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như
thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.
- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
- Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945
đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.
* Cộng 2 điểm cho các đối tượng:
- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con
của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
- Con của thương binh mất sức lao động dưới 81%;
- Con của bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;
- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như
thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như
thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.
* Cộng 1 điểm cho các đối tượng:
- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
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- Người dân tộc thiểu số (Tày, Thái, Mường, Khmer, Hoa, Nùng, Mông,
Dao, Gia lai, Ê đê, Ba na, Sán chay, Chăm, Cơ ho, Xơ đăng, Sán dìu, Hrê,
Raglay, Mnông, Thổ, Xtiêng, Khơ mú, Bru, Vân kiều, Cơ tu, Giáy, Tà ôi, Mạ,
Giê triêng, Co, Chơ ro, Xinh mun, Hà nhì, Chu ru, Lào, La chí, Kháng, Phù lá);
- Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn.
c) Đối tượng được cộng điểm khuyến khích
* Đạt giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hóa:
- Giải Nhất cấp tỉnh/thành phố: cộng 2,0 điểm;
- Giải Nhì cấp tỉnh/thành phố: cộng 1,5 điểm;
- Giải Ba cấp tỉnh/thành phố: cộng 1,0 điểm;
* Đạt giải cá nhân hoặc đồng đội do ngành giáo dục và đào tạo phối hợp
với ngành từ cấp tỉnh/thành phố trở lên tổ chức ở cấp THCS trong các kỳ thi văn
nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; thi vẽ; thi viết thư quốc tế;
thi văn hay chữ tốt, thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi giải toán trên internet,
thi tiếng Anh trên internet; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn Vật
lí, Hóa học, Sinh học; thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; thi vận dụng kiến thức
giải quyết tình huống thực tiễn:
- Giải cá nhân:
+ Đạt giải quốc gia (trừ giải quốc gia về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao;
Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học) hoặc đạt giải Nhất cấp
tỉnh/thành phố hoặc huy chương Vàng: cộng 2,0 điểm;
+ Đạt giải Nhì cấp tỉnh/thành phố hoặc huy chương Bạc: cộng 1,5 điểm;
+ Đạt giải Ba cấp tỉnh/thành phố hoặc huy chương Đồng: cộng 1,0 điểm.
- Giải đồng đội (hội thao giáo dục quốc phòng an ninh, bóng đá, bóng
chuyền, bóng bàn, cầu lông, cầu mây, điền kinh, tốp ca, song ca,…):
+ Chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia;
+ Số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội từ 02 đến
22 người theo quy định cụ thể của ban tổ chức từng giải.
* HS được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GDĐT tổ
chức ở cấp THCS:
- Loại giỏi: cộng 1,5 điểm;
- Loại khá: cộng 1,0 điểm;
- Loại trung bình: cộng 0,5 điểm.
Lưu ý:
- Mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội
được thực hiện như đối với giải cá nhân quy định nêu trên.
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- Những học sinh đạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi chỉ được
hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.
- Điểm cộng thêm tối đa cho các đối tượng ưu tiên, khuyến khích dự tuyển
vào trường tổ chức tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển là 5 điểm.
- Điểm cộng thêm tối đa cho các đối tượng ưu tiên, khuyến khích dự tuyển
vào trường thực hiện tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển là 4 điểm.
5. Tổ chức tuyển sinh
- HS đã tốt nghiệp THCS trên địa bàn quận, huyện thuộc TPCT có thể
đăng ký tối đa 03 nguyện vọng:
+ Nguyện vọng 1: Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (nếu HS đáp ứng
đủ điều kiện dự thi theo quy định);
+ Nguyện vọng 2 và 3: 02 trường THPT công lập trên địa bàn quận,
huyện mà HS đã tốt nghiệp THCS. Trong đó nguyện vọng 2 được ưu tiên xét
hơn nguyện vọng 3.
- HS đã tốt nghiệp THCS ngoài địa bàn thành phố Cần Thơ có thể đăng
ký tối đa 02 nguyện vọng
+ Nguyện vọng 1: Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (nếu HS đáp ứng
đủ điều kiện dự thi theo quy định);
+ Nguyện vọng 2: Trường THPT Thực hành Sư phạm.
- HS đã tốt nghiệp THCS trong và ngoài TPCT đều có thể tham gia tuyển
sinh vào các trường THPT ngoài công lập, Trường Năng khiếu Thể dục Thể
thao và các trung tâm GDTX nếu đáp ứng được các điều kiện do các CSGD trên
đề ra.
- Sở GD&ĐT thành lập 14 hội đồng coi thi đặt tại 14 trường THPT có tổ
chức thi tuyển, 01 hội đồng chấm thi, 01 hội đồng phúc khảo và 01 Hội đồng
tuyển sinh.
- Môn thi: thi viết 03 môn gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh
hoặc Tiếng Pháp).
- Thời gian làm bài thi:
+ Môn Toán, Ngữ văn: 120 phút/môn thi;
+ Môn Ngoại ngữ: 60 phút.
- Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi:
+ Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi,
điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25;
+ Hệ số 2: môn Toán và môn Ngữ văn;
+ Hệ số 1: môn Ngoại ngữ.
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- Điểm thi tuyển là tổng điểm 03 bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng
thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích. HS trúng tuyển phải không có bài thi
nào bị điểm 0 (không).
- Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GD&ĐT ban
hành, chủ yếu ở lớp 9.
IV. TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG
1. Chủ trương và phương thức tuyển sinh
- Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng được thực
hiện bằng hình thức thi tuyển và thi chung với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các
trường THPT công lập.
- Tất cả HS có hộ khẩu trong và ngoài TPCT nếu đáp ứng đủ các điều
kiện theo quy định đều có thể đăng ký dự tuyển.
- HS dự tuyển vào Trường được đăng ký dự tuyển vào 01 trong các lớp
chuyên: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và
Tiếng Anh. Riêng lớp lộ trình A tiếng Pháp sẽ xét tuyển HS đã tốt nghiệp THCS
theo Chương trình dạy tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp ở các trường
THCS.
2. Điều kiện dự tuyển
a) Đối với HS thuộc TPCT
- Có xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên;
- Có xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.
b) Đối với HS ngoài TPCT
- Có xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ
khá trở lên;
- Tốt nghiệp THCS được xếp loại giỏi;
- Có điểm trung bình cuối năm học lớp 9 của môn chuyên đăng ký dự
tuyển từ 8,0 trở lên.
3. Hồ sơ dự tuyển
- Phiếu đăng ký tuyển sinh theo mẫu của Sở GD&ĐT quy định.
- Ảnh 3x4: 2 tấm.
- Mang theo bản chính Giấy khai sinh, Học bạ THCS, Giấy chứng nhận
tốt nghiệp THCS tạm thời, các giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ
quan có thẩm quyền cấp (nếu có) để đối chiếu.
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4. Tổ chức tuyển sinh
a) Vòng 1: Sơ tuyển
Tất cả HS đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại mục 2 phần IV của Kế
hoạch này đều được tham gia vào vòng sơ tuyển. Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng
căn cứ hồ sơ dự tuyển, tổ chức sơ tuyển theo các tiêu chí sau:
- Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực 4 năm cấp THCS;
- Kết quả tốt nghiệp THCS;
- Kết quả tham gia các hoạt động xã hội, thi tài năng trong phạm vi tổ chức
của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước, quốc tế (nếu có);
- Kết quả đánh giá các chỉ số thông minh (IQ), chỉ số xúc cảm (EQ), chỉ
số vượt khó (AQ) (nếu có tổ chức đánh giá).
b) Vòng 2: Thi tuyển
- Môn thi: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên. Nếu môn chuyên là
Ngữ văn, Toán học hoặc Ngoại ngữ thì thi 02 bài: 01 bài thi không chuyên và 01
bài thi chuyên (mức độ yêu cầu cao hơn bài thi không chuyên). Riêng đối với
HS dự thi vào lớp 10 chuyên Tin học, HS có thể chọn thi môn chuyên là Tin học
hoặc Toán.
- Hình thức thi: theo hình thức tự luận. Riêng môn Ngoại ngữ được áp
dụng các hình thức phù hợp để đánh giá 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
- Thang điểm thi và hệ số điểm bài thi: bài thi tính theo thang điểm 10. Điểm
các bài thi môn không chuyên tính hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên tính hệ số 2.
- Thời gian làm bài thi:
+ Môn không chuyên: Toán và Ngữ văn: 120 phút; Ngoại ngữ: 60 phút;
+ Môn chuyên: 150 phút.
- Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là Tổng số điểm = Điểm bài
thi Ngữ văn + Điểm bài thi Ngoại ngữ + Điểm bài thi Toán + (Điểm bài thi chuyên x hệ
số 2).
- Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển vào lớp chuyên đối với HS đã dự thi
đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và mỗi
bài thi phải đạt điểm từ 4,0 trở lên (chưa nhân hệ số).
- Cách xét tuyển: Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, tuyển từ cao
xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu từng môn chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu
cuối cùng có nhiều HS có điểm xét tuyển bằng nhau thì việc xét tuyển được thực
hiện theo thứ tự ưu tiên sau:
+ Bài thi môn chuyên có điểm cao hơn;
+ Điểm cuối năm học lớp 9 của môn chuyên cao hơn;
+ Điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.
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Lưu ý:
- Sau khi hoàn thành việc chấm bài thi tuyển vào các trường THPT công lập
và Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, việc xét tuyển vào Trường THPT chuyên Lý
Tự Trọng sẽ được thực hiện trước. HS đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được
xét tiếp các nguyện vọng còn lại.
- HS dự thi nhưng không trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lý Tự
Trọng, có nguyện vọng vào các trường THPT khác trên địa bàn, sẽ được Hội đồng
tuyển sinh xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. HS đã trúng tuyển nguyện
vọng 2 sẽ không được xét tiếp nguyện vọng 3.
- HS dự thi nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng có thể đăng ký tuyển
sinh tại các trường ngoài công lập hoặc tại các trung tâm GDTX trên địa bàn
quận, huyện mà HS đang cư trú.
V. TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC
NỘI TRÚ
1. Đối tượng tuyển sinh
- HS là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ngoài địa bàn TPCT
nhưng định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành (Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày
01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó
khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016,
sau đây gọi là Quyết định 204).
- HS là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trong TPCT.
- HS là người dân tộc kinh và có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở
lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo
Quyết định số 204 (tối đa 5% trong tổng số chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm 2016).
2. Điều kiện và hồ sơ dự tuyển
a) Điều kiện dự tuyển
- Thuộc đối tượng tuyển sinh theo quy định tại mục 1 phần V của Kế
hoạch này;
- Trong độ tuổi quy định.
b) Hồ sơ dự tuyển
- Giấy khai sinh (bản sao xuất trình bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao từ
sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực);
- Sổ hộ khẩu (bản sao xuất trình bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ
gốc hoặc bản sao có chứng thực; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy
xác nhận hộ khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương);
- Học bạ cấp THCS;
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- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy
chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời trong năm dự tuyển;
- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp.
3. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên, khuyến khích
a) Tuyển thẳng vào lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú các đối
tượng sau đây:
- HS là người dân tộc rất ít người;
- HS là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy định tại mục 1 phần V
của Kế hoạch này đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể
thao; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho HS trung học.
b) Chế độ ưu tiên, khuyến khích
Thực hiện theo nội dung quy định tại các điểm b và c, mục 4, phần III của
Kế hoạch này.
4. Tổ chức tuyển sinh
Sở GD&ĐT thành lập hội đồng tuyển sinh của Trường theo quy định.
VI. TUỔI TUYỂN SINH
1. Tuổi của HS vào lớp 1
- Tuổi của HS vào học lớp 1 là 06 tuổi (tính từ năm sinh đến năm đăng ký
dự tuyển). Trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trẻ em
người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em trong diện hộ
nghèo theo quy định của Nhà nước, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học
lớp 1 ở độ tuổi từ 07 đến 09 tuổi; trẻ em khuyết tật có thể vào học lớp 1 ở độ
tuổi từ 07 đến 14 tuổi.
- HS trong độ tuổi TH từ nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm
việc tại Việt Nam được học ở trường TH tại nơi cư trú hoặc trường TH ở ngoài nơi
cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận. Thủ tục thực hiện như sau:
+ Cha mẹ hoặc người đỡ đầu HS có đơn đề nghị với nhà trường;
+ Hiệu trưởng trường TH tổ chức khảo sát trình độ của HS và xếp vào lớp
phù hợp.
- HS lang thang cơ nhỡ ở lớp ngoài nhà trường dành cho trẻ có hoàn cảnh
khó khăn nếu có nguyện vọng chuyển đến học tại lớp trong trường TH thì được
hiệu trưởng trường TH khảo sát trình độ để xếp vào lớp phù hợp.
2. Tuổi của HS vào lớp 6 và lớp 10
- Tuổi của HS vào lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của HS vào lớp 10 là 15 tuổi
(tính từ năm sinh đến năm đăng ký dự tuyển).
- Đối với những HS được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc HS vào cấp
học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc
tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.
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- HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so
với tuổi quy định.
- HS không được lưu ban quá 02 lần trong một cấp học
- HS trong độ tuổi THCS, THPT ở nước ngoài về nước, con em người
nước ngoài làm việc tại Việt Nam được học ở trường THCS, trường THPT tại
nơi cư trú hoặc trường THCS, THPT ở ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả
năng tiếp nhận. Thủ tục thực hiện như sau:
+ Cha mẹ hoặc người đỡ đầu HS có đơn đề nghị với nhà trường;
+ Hiệu trưởng trường TH tổ chức khảo sát trình độ của HS và xếp vào lớp phù hợp.
VII. CHỈ TIÊU VÀ ĐỊA BÀN TUYỂN SINH
Đính kèm bảng phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh (Phần phụ lục).
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Triển khai Kế hoạch tuyển sinh (KHTS) vào các lớp đầu cấp theo chỉ
đạo của UBND thành phố đến các phòng GD&ĐT quận/huyện, các đơn vị trực
thuộc Sở GD&ĐT.
- Tham mưu UBND thành phố thành lập Ban CĐTS thành phố để chỉ đạo,
kiểm tra công tác tuyển sinh của các quận/huyện; tổ chức tuyển sinh vào Trường
THPT chuyên Lý Tự Trọng, trường THPT, trường THCS và THPT công lập,
trường THPT ngoài công lập.
- Phê duyệt KHTS của các trường THPT, trường THCS và THPT công
lập và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT ngoài công lập.
- Hướng dẫn và thành lập các hội đồng phục vụ công tác tuyển sinh theo
đúng Quy chế.
2. Phòng giáo dục và đào tạo
- Trên cơ sở Kế hoạch này, các phòng GD&ĐT quận/huyện chủ động xây
dựng kế hoạch huy động trẻ MN ra lớp, tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2016 –
2017 trình UBND quận/huyện phê duyệt, báo cáo KHTS của đơn vị về Sở
GD&ĐT đồng thời triển khai KHTS đến tất cả các trường TH, các trường THCS
và các trường THPT có cấp TH hoặc cấp THCS.
- Tham mưu UBND quận/huyện thành lập Ban CĐTS cấp quận/huyện để
chỉ đạo và kiểm tra công tác tuyển sinh ở các trường TH, các trường THCS và
các trường THPT có cấp TH hoặc cấp THCS đảm bảo tuyển sinh theo đúng kế
hoạch đã được phê duyệt.
- Phê duyệt KHTS của các trường trực thuộc.
- Hướng dẫn các trường thành lập tổ công tác làm nhiệm vụ tuyển sinh.
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3. Trường THPT
- Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường THPT xây dựng KHTS của
trường và trình Sở GD&ĐT phê duyệt.
- Tổ chức tuyên truyền, thông tin tuyển sinh đến cha mẹ HS và HS lớp 9
các trường THCS trên địa bàn được biết rõ trước khi đăng ký dự tuyển vào
trường.
- Tổ chức hoặc tham gia tổ chức tuyển sinh theo phân công của Giám đốc
Sở GD&ĐT.
IX. KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN
Thời gian

Nội dung thực hiện
Đơn vị thực hiện
Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1, lớp Phòng GD&ĐT; trường
Trước ngày
6 và lớp 10
THPT, trường THCS và
10/3/2017
THPT; trường THPT
ngoài công lập
20/3/2017
Công bố KHTS
Sở GD&ĐT
Phòng GD&ĐT; trường
Xây dựng KHTS cấp quận, huyện;
THPT, trường THCS và
Từ 21/3 - 20/4/2017 KHTS của các đơn vị trực thuộc Sở
THPT; trường THPT
GD&ĐT
ngoài công lập
- Báo cáo KHTS về Sở GD&ĐT và
phê duyệt KHTS của các đơn vị trực
Sở GD&ĐT; Phòng
thuộc (đối với các phòng GD&ĐT).
Trước 28/4/2017
GD&ĐT; trường THPT,
- Trình Sở GDĐT phê duyệt KHTS
trường THCS và THPT
của đơn vị (đối với các đơn vị trực
thuộc Sở GD&ĐT)
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào lớp Trường THPT chuyên
10 Trường THPT chuyên Lý Tự Lý Tự Trọng; trường
Từ 29/5 - 03/6/2017
Trọng; trường THPT, trường THCS THPT, trường THCS và
và THPT công lập
THPT công lập
- Báo cáo số lượng TS đăng ký dự thi Trường THPT chuyên
tuyển sinh lớp 10 về Sở GD&ĐT
Lý Tự Trọng; trường
03/6/2017
- Sơ tuyển (vòng 1) các thí sinh dự thi THPT, trường THCS và
vào Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng THPT công lập
Thành lập các hội đồng phục vụ công Sở GD&ĐT; trường
tác tuyển sinh vào Trường THPT THPT chuyên Lý Tự
Từ 02 - 06/6/2017 chuyên Lý Tự Trọng; trường THPT, Trọng; trường THPT,
trường THCS và THPT
trường THCS và THPT
công lập
Thi tuyển vào các trường THPT, môn
không chuyên (vòng 2) Trường Trường THPT chuyên
08/6/2017
THPT chuyên Lý Tự Trọng:
Lý Tự Trọng, trường
- Buổi sáng: môn Toán
THPT công lập
- Buổi chiều: môn Ngoại ngữ
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09/6/2017

10/6/2017
15/6/2017

17/6/2017

15 - 18/6/2017

20/6/2017
21/6/2017
28/6/2017
03/7/2017
15/7/2017

31/7/2017

Thi tuyển vào các trường THPT, môn
không chuyên (vòng 2) Trường
THPT chuyên Lý Tự Trọng:
- Buổi sáng: Ngữ văn
- Buổi chiều: HS tự ôn
Thi môn chuyên (vòng 2) Trường
THPT chuyên Lý Tự Trọng
Tổ chức xét tuyển lớp 1 và lớp 6
Công bố kết quả tuyển sinh vào lớp
10 Trường THPT chuyên Lý Tự
Trọng, các trường THPT, trường
THCS và THPT công lập
Tổ chức xét tuyển vào lớp 10 các
trường THPT ngoài công lập và trung
tâm GDTX
Công bố kết quả xét tuyển vào lớp 10
các trường THPT tư thục và trung
tâm GDTX
Thành lập Hội đồng phúc khảo tuyển
sinh vào lớp 10
Tổ chức phúc khảo tuyển sinh vào
lớp 10
Công bố kết quả phúc khảo tuyển
sinh vào lớp 10
Công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 1
và lớp 6
Hoàn thành công tác tuyển sinh các
lớp đầu cấp năm học 2016-2017. Các
đơn vị báo cáo số liệu, kết quả tuyển
sinh về Sở GD&ĐT

Trường THPT chuyên
Lý Tự Trọng, trường
THPT công lập
Trường THPT chuyên
Lý Tự Trọng
Phòng GD&ĐT
Sở GD&ĐT; Trường
THPT chuyên Lý Tự
Trọng; trường THPT,
trường THCS và THPT
công lập
Trường THPT ngoài
công lập và trung tâm
GDTX
Sở GD&ĐT, trường
THPT tư thục, trung tâm
GDTX
Sở GD&ĐT
Hội đồng phúc khảo
Hội đồng phúc khảo
Phòng GD&ĐT
Phòng GD&ĐT; trường
THPT, trường THCS và
THPT công lập; trường
THPT ngoài công lập;
trung tâm GDTX

Trên đây là Kế hoạch về việc huy động trẻ MN ra lớp, tuyển sinh các lớp
đầu cấp năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT, đề nghị các đơn vị triển khai, phổ
biến rộng rãi và đầy đủ nội dung. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn,
vướng mắc các đơn vị cần phản ánh kịp thời với các cấp quản lý trực tiếp để giải
quyết./.
Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND, TTUBNDTP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Các phòng GDĐT;
- Trường THPT, TTGDTX;
- Các tổ chức và phòng chuyên môn Sở GDĐT;
- Lưu VT, KTKĐCLGD.

GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Giáo
dục và Đào tạo
thành phố Cần
Thơ
Email:
sogddt@cantho
.gov.vn

Trần Hồng Thắm
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