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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           / QĐ - UBND        Cẩm Thủy, ngày       tháng  7  năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế tuyển sinh vào học các lớp chất lƣợng cao  

Trƣờng THCS Thị trấn Cẩm Thủy năm học 2020 - 2021 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật 

Giáo dục sửa đổi số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009; 

 Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2010 của 

Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

 Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ Giáo dục 

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

và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ Phương án số 551/PA-UBND ngày 28/5/2018 của UBND huyện 

Cẩm Thủy về Phương án "Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn bậc THCS của 

huyện tại trường Trung học cơ sở Thị trấn Cẩm Thủy giai đoạn 2018-2020 và định 

hướng đến năm 2025";   

Căn cứ công văn số 1380/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 19/5/2020 của Giám 

đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa, về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 

THCS năm học 2020-2021, 

 Theo đề nghị của Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển sinh vào học các 

lớp chất lượng cao Trường THCS Thị trấn Cẩm Thủy năm học 2020 - 2021. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh văn phòng UBND, các phòng - ban liên quan, Chủ tịch 

UBND các xã/thị trấn, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
   - Thường trực HU, HĐND-UBND (để báo cáo); 

   - Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện (để báo cáo); 

   - LĐ,CV Phòng GD&ĐT (để thực hiện); 

   - Ban biên tập Website huyện Cẩm Thủy; 

   - Các trường học (để thực hiện); 

   - Lưu PGD,VT. 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Trần Đức Hùng  
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QUY CHẾ 

Tuyển sinh vào học các lớp chất lƣợng cao Trƣờng trung học cơ sở 

Thị trấn Cẩm Thủy, năm học 2020 - 2021 

( Kèm theo quyết định số           / QĐ - UBND, ngày      tháng    năm 2020 của   

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy ) 
 

CHƢƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi áp dụng: 

 Quy chế này quy định về tuyển sinh vào học các lớp chất lượng cao tại 

Trường THCS Thị trấn Cẩm Thủy năm học 2020 - 2021. 

 Quy chế này áp dụng đối với học sinh cấp THCS trên địa bàn toàn huyện. 

 Điều 2. Nguyên tắc tuyển sinh, tuổi tuyển sinh: 

 1. Việc tuyển sinh vào học các lớp chất lượng cao tại Trường THCS Thị trấn 

Cẩm Thủy bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan và đúng đối tượng. 

 2. Tuổi của học sinh thực hiện theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường 

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

CHƢƠNG II 

CÔNG TÁC TUYỂN SINH 

 Điều 3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

 Tổng số lớp chất lượng cao tuyển sinh: 08 lớp ( gồm 04 khối lớp 6, 7, 8, 9; 

mỗi khối tuyển 02 lớp). Tổng số học sinh các lớp chất lượng cao: 288 học sinh. 

Trong đó: 

 1. Khối lớp 9 tuyển 02 lớp, gồm: 

 - Lớp các môn học tự nhiên: 36 học sinh gồm các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, 

Tiếng Anh. Mỗi môn tuyển tối đa 8 học sinh, riêng môn Tiếng Anh tuyển tối đa 4 

học sinh . 

 - Lớp các môn học xã hội: 36 học sinh  gồm các môn Ngữ văn, Lịch Sử, Địa 

lý, GDCD, Tiếng Anh. Mỗi môn tuyển tối đa 8 học sinh, riêng môn Tiếng Anh 

tuyển tối đa 4 học sinh . 

 2. Khối lớp 8 tuyển 02 lớp, gồm: 

 - Lớp các môn học tự nhiên: 36 học sinh  gồm các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, 

Tiếng Anh. Mỗi môn tuyển tối đa 8 học sinh, riêng môn Tiếng Anh tuyển tối đa 4 

học sinh . 

 - Lớp các môn học xã hội: 36 học sinh  gồm các môn Ngữ văn, Lịch Sử, Địa 

lý, GDCD, Tiếng Anh. Mỗi môn tuyển tối đa 8 học sinh, riêng môn Tiếng Anh 

tuyển tối đa 4 học sinh . 

 3. Khối  lớp 7 tuyển 02 lớp, gồm: 
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 - Lớp các môn học tự nhiên: 36 học sinh, trong đó môn Tiếng Anh tuyển tối 

đa 4 học sinh . 

 - Lớp các môn học xã hội: 36 học sinh, trong đó môn Tiếng Anh tuyển tối 

đa 4 học sinh . 

 4. Khối lớp 6 tuyển 02 lớp, gồm:  

- Lớp các môn học tự nhiên: 36 học sinh, trong đó môn Tiếng Anh tuyển tối 

đa 4 học sinh . 

 - Lớp các môn học xã hội: 36 học sinh, trong đó môn Tiếng Anh tuyển tối 

đa 4 học sinh . 

 Điều 4. Phƣơng thức tuyển 

- Đối với các lớp 7,8,9: Xét tuyển 

- Đối với lớp 6:  

+ Xét tuyển kết hợp với khảo sát đánh giá năng lực học sinh. Đánh giá năng 

lực học sinh qua 1 bài khảo sát(môn Toán với lớp tự nhiên, môn Tiếng việt với lớp 

xã hội và Tiếng anh cho cả 2 lớp). Thời gian khảo sát 45 phút/môn. 

+ Nội dung khảo sát: Trong chương trình lớp 5 năn học 2019- 2020 của cấp 

tiểu học, có phần nâng cao đảm bảo phân loại học sinh(theo thông tư 22/2016/TT-

BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Không khảo sát các nội 

dung giảm tải trong học kỳ 2 theo công văn sô 1125/BGD ĐT-GDTH ngày 

31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội 

dung dạy học học kỳ II năm học 2019- 2020. 

Điều 5. Đối tƣợng và căn cứ để xét tuyển : 

 1. Đối tượng: Là học sinh đang học tại các trường THCS, TH&THCS trên 

địa bàn huyện, có sức khỏe, không mắc bệnh truyền nhiễm. 

 Học sinh thuộc các lớp chất lượng cao năm học 2019- 2020 nếu có nguyện 

vọng đăng ký vào học lớp chất lượng cao năm học 2020- 2021 tại Trường THCS 

Thị trấn Cẩm Thủy vẫn phải tham gia dự tuyển như các trường khác thuộc huyện. 

 2. Căn cứ để xét tuyển: 

 2.1. Chỉ tiêu kế hoạch được UBND huyện giao 

2.2. Đối với lớp 9 

- Kết quả đánh giá xếp loại 2 mặt giáo dục cuối năm học 2019- 2020: Học 

lực Khá, hạnh kiểm Tốt. 

- Kết quả điểm trung bình các môn học cuối năm học 2019- 2020, theo thang 

điểm 10(hệ số 1) 

- Kết quả điểm trung bình môn đăng ký dự tuyển cuối năm học 2019- 2020, 

theo thang điểm 10(hệ số 2) 

- Kết quả giao lưu học sinh giỏi cấp huyện năm học 2019- 2020 môn dự 

tuyển, quy về thang điểm 10(hệ số 3) 

2.2. Đối với lớp 7,8. 
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- Kết quả đánh giá xếp loại 2 mặt giáo dục cuối năm học 2019- 2020: Học 

lực Khá, hạnh kiểm Tốt. 

- Kết quả điểm trung bình các môn học cuối năm học 2019- 2020, theo thang 

điểm 10(hệ số 1) 

- Kết quả giao lưu học sinh giỏi cấp huyện năm học 2019- 2020 môn dự 

tuyển, quy về thang điểm 10(hệ số 3) 

2.2. Đối với khối 6: 

- Kết quả đánh giá các môn học và hoạt động giáo dục cuối năm học lớp 5 

cấp tiểu học đạt mức Hoàn thành;  

- Kết quả đánh giá các năng lực và các phẩm chất cuối năm học lớp 5 cấp 

tiểu học đạt mức Tốt. 

- Kết quả điểm học tập cuối năm lớp 5 đói với 2 môn Toán, Tiếng Việt, 

thang điểm 10 cho mỗi môn(hệ số 1); 

-  Kết quả bài khảo sát, đánh giá thang điểm 10 cho mỗi môn(hệ số 2) 

- Điểm ưu tiên (nếu có) 

Điều 6. Nguyên tắc tuyển 

- Học sinh trúng tuyển phải đạt  yêu cầu sau: 

+ Đối với Khối lớp 9: Tham gia giao lưu học sinh giỏi cấp huyện năm học 

2019- 2020 điểm môn dự tuyển đạt từ 3,0 điểm trở lên; (quy về thang điểm 10) 

+ Đối với khối 7,8: Tham gia giao lưu học sinh giỏi cấp huyện năm học 

2019- 2020 điểm môn dự tuyển đạt từ 3,5 điểm trở lên; (quy về thang điểm 10) 

+ Đối với Khối lớp 6:  Điểm trung bình bài khảo sát năng lực từ 4 điểm trở 

lên.(thang điểm 10) 

- Sau khi đã cộng điểm hệ sô 1, hệ số 2, hệ số 3 và điểm ưu tiên để tính tổng 

điểm xét tuyển, xếp điểm xét tuyển từ cao đến thấp; căn cứ chỉ tiêu được giao để 

xác định điểm trúng tuyển. 

- Chủ tịch UBND huyện phê duyệt danh sách trúng tuyển. 

- Sau khi có danh sách trúng tuyển, nhà trường tiến hành xếp lớp theo điều 1 

của quy chế. 

Điều 7. Hình thức xét tuyển: 

 1. Học sinh đăng ký vào lớp chất lượng cao chỉ được đăng ký ở một môn dự 

tuyển hoặc một ban dự tuyển. 

 2. Điểm xét tuyển đối với khối lớp 6(ĐXT ): 

ĐXT  =  Đ KQCN   +  2 x ĐKSNL 

 ( Đ KQCN  = Kết quả điểm học tập cuối năm lớp 5 đói với 2 môn Toán hoặc 

Tiếng Việt; ĐKSNL  = Điểm khảo sát đánh giá năng lực môn xét tuyển. Lớp tự nhiên 

lấy kết quả môn toán, lớp xã hội lấy kết quả môn Tiếng việt, môn Tiếng anh cho cả 

2 lớp).  
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  3. Điểm xét tuyển đối với khối lớp 7(ĐXT): 

ĐXT  =  ĐTBCN + 2 x ĐGLHSGCH. 

 (ĐTBCN = Điểm trung bình các môn năm học trước;  ĐGLHSGCH = Điểm giao 

lưu học sinh giỏi cấp huyện năm học trước. Lớp tự nhiên lấy kết quả môn Toán 

hoặc Tiếng anh, Lớp xã hội lấy kết quả môn Ngữ văn hoặc Tiếng anh).   

4. Điểm xét tuyển đối với khối lớp 8(ĐXT): 

ĐXT  =  ĐTBCN + 2 x ĐTbmCN + 3 x ĐGLHSGCH. 

 (ĐTBCN = Điểm trung bình các môn năm học trước; ĐTbmCN = Điểm trung 

bình cuối năm học trước của  môn dự tuyển; ĐGLHSGCH = Điểm giao lưu học sinh 

giỏi cấp huyện năm học trước, Lớp tự nhiên lấy kết quả môn Toán hoặc Tiếng Anh, 

lớp xã hội lấy kết quả môn Ngữ văn hoặc Tiếng Anh).   

 5. Điểm xét tuyển đối với khối lớp 9 ĐXT): 

ĐXT  =  ĐTBCN + 2 x ĐTBCNM + 3 x ĐGLHSGCH. 

(ĐTBCN = Điểm trung bình các môn năm học trước; ĐTBCNM = Điểm trung 

bình cuối năm học trước của  môn dự tuyển; ĐGLHSGCH = Điểm giao lưu học sinh 

giỏi cấp huyện môn năm học trước ở môn dự tuyển).   

Điều 8. Hồ sơ dự tuyển gồm: 

1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu thống nhất do Phòng GD&ĐT quy định); 

 2. Bản photo học bạ;  

 ( Khi học sinh đủ điều kiện được nhập học, học sinh nạp đầy đủ hồ sơ theo 

quy định về Trường THCS Thị trấn Cẩm Thủy ). 

 Điều 9. Lệ phí tuyển sinh: 

 Không thu phí, lệ phí đối với học sinh đăng ký tuyển sinh vào trường THCS 

Thị trấn Cẩm Thủy. 

  

 Điều 10. Địa điểm, thời gian đăng ký, xét tuyển: 

 1. Địa điểm đăng ký và nạp hồ sơ:  Học sinh có nguyện vọng dự tuyển vào 

lớp chất lượng cao của Trường THCS Thị trấn Cẩm Thủy, đăng ký và nạp hồ sơ 

cho trường THCS, TH&THCS nơi học sinh đang học. 

 - Các trường TH&THCS, THCS có học sinh đăng ký dự tuyển có nhiệm vụ 

tuyên truyền, hướng dẫn học sinh làm đầy đủ các thủ tục hồ sơ. Thu hồ sơ và nạp 

về Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện. 

 2. Thời gian đăng ký: 

 - Từ ngày 10/7/2020 đến ngày 15/7/2020: Học sinh dự tuyển đăng ký và nạp 

hồ sơ cho trường sở tại. 

 - Từ ngày 15/7/2020 đến 18/7/2020: Các trường TH, THCS, TH&THCS nạp 

hồ sơ của học sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (trực tiếp cho đồng chi 

Phạm Thị Hòa) 
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 3. Thời gian xét tuyển:  

 - Hội đồng xét tuyển tiến hành xét tuyển từ ngày 01/8/2020 tháng 

10/8/2020.(đối với khối 7,8,9) 

 - Khảo sát đánh giá năng lực và xét tuyển học sinh lớp 6  từ 15-18/9/2020 

 - Sau khi Hội đồng xét tuyển của Phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn thành 

việc xét tuyển theo quy định, danh sách học sinh được xét tuyển làm thành 02 bản,  

báo cáo UBND huyện phê duyệt và gọi học sinh nhập học. 

 4. Thông báo kết quả xét tuyển: Từ  ngày 15 tháng 8/2020 đối với khối lớp 

7,8,9; từ 21-26/9 đối với khối lớp 6. 

 Điều 11. Thành lập Hội đồng xét tuyển:  

 - UBND huyện ra quyết định thành lập hội đồng xét tuyển.  

 - Thành phần hội đồng xét tuyển bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là Trưởng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phó chủ tịch là Phó Trưởng Phòng phụ trách bậc học 

THCS và Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Cẩm Thủy; thư ký là chuyên viên 

Phòng GD&ĐT huyện; các thành viên là chuyên viên GD&ĐT, Phó Hiệu trưởng 

trường THCS Thị trấn Cẩm Thủy. 

CHƢƠNG III 

KHEN THƢỞNG, KỶ LUẬT 

 Điều 12. Khen thƣởng: 

 Tập thể, cá nhân thực hiện tốt quy chế được khen thưởng theo quy định hiện 

hành. 

 Điều 13. Kỷ luật: 

 Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện 

hành.  

CHƢƠNG IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 14. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

 1. Triển khai, tổ chức thực hiện quy chế tuyển sinh và chỉ đạo các cơ sở giáo 

dục tuyên truyền, phổ biến đến đông đảo nhân dân, phụ huynh học sinh và học sinh 

trên địa bàn huyện.  

 2. Phân công lãnh đạo và 01 chuyên viên chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trường học trong công tác tuyển sinh.  

 3. Thu hồ sơ tuyển sinh từ các đơn vị trường học và thành lập hội đồng 

tuyển sinh theo Điều 8 của Quy chế này.  

 4. Thông báo kết quả tuyển sinh về các nhà trường và báo cáo kết quả tuyển 

sinh về UBND huyện. 

 5. Sau khi kết thúc đợt tuyển sinh, tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả 

thực hiện. 
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 Điều 15. Đối với Trƣờng THCS Thị trấn Cẩm Thủy: 

 1. Tham gia cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo đến trực tiếp các đơn vị 

trường học và cùng với trường sở tại tổ chức tuyên truyền cho phụ huynh và học 

sinh liên quan đến công tác tuyển sinh. 

 2. Tham gia cùng Hội đồng tuyển sinh của Phòng Giáo dục và Đào tạo.  

 Điều 16. Đối với các trƣờng THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện: 

 1. Tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch, Phương án " Nâng 

cao chất lượng giáo dục mũi nhọn bậc THCS của huyện tại trường Trung học cơ sở 

Thị trấn giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025" đến học sinh, phụ 

huynh học sinh và nhân dân để nắm bắt chủ trương của huyện, của ngành. 

 2. Mời phụ huynh, học sinh thuộc đối tượng dự tuyển về nhà trường để tổ 

chức tuyên truyền phương án, quy chế tuyển sinh và tổ chức phát hành đơn xin dự 

tuyển cho học sinh. 

 3. Thu nhận hồ sơ dự tuyển của học sinh và nạp hồ sơ dự tuyển về Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện theo đúng thời gian quy định. 

 4. Hàng năm tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp tại 

đơn vị theo quy định và phối hợp với Trường THCS Thị trấn Cẩm Thủy trong 

công tác bồi dưỡng, ôn luyện học sinh giỏi nếu có học sinh của đơn vị mình chưa 

được chọn vào học lớp chất lượng cao tại Trường THCS Thị trấn Cẩm Thủy./. 
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