
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CẨM THỦY 

 

Số:          /UBND-GD 

V/v  Hướng dẫn xét tuyển 

 vào lớp 6 PT DTNT huyện  

Năm học 2021 -2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cẩm Thủy, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

             Kính gửi:  

            - UBND các xã, thị trấn; 

                             - Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS. 

 Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông 

(THPT) ban hành tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ 

thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 

28/3/2011 của Bộ GDĐT; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc 

nội trú (DTNT) ban hành theo Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

 Thực hiện công văn sô 1097/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28/4/2021 của Giám 

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

THCS Năm học 2021-2022. UBND huyện hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau: 

 1. Đối tƣợng tuyển sinh: 

a) Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và 

định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành. 

b) Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng quy 

định tại mục 1.a, nếu được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán 

bộ cho các dân tộc thì cũng thuộc diện tuyển sinh vào trường phổ thông DTNT. 

c) Trường phổ thông DTNT được phép tuyển sinh không quá 5% trong tổng số 

chỉ tiêu được tuyển mới hằng năm là con em người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường 

trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành. 

 2. Điều kiện và hồ sơ dự tuyển 

 a. Điều kiện dự tuyển 

 - Thuộc đối tượng tuyển sinh; 



 - Trong độ tuổi quy định taị Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ 

thông có nhiều cấp học. 

 b. Hồ sơ dự tuyển 

 - Giấy khai sinh (bản sao xuất trình kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao từ 

sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực); 

 - Sổ hộ khẩu (bản sao xuất trình kèm 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 tiểu học ; 

 - Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp 

(nếu có). 

 3. Phƣơng thức tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh 

 a. Phương thức tuyển sinh 

 - Tuyển sinh theo phương thức xét tuyển; 

 - Nguyên tắc xét tuyển: 

 + Căn cứ  vào chỉ tiêu được UBND huyện phân cho các xã để xét trúng tuyển; 

 + Việc xét tuyển căn cứ: Kết quả các môn học và hoạt động giáo dục, mức độ 

hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; hồ sơ ưu tiên, khuyến 

khích (nếu có); 

 b. Kế hoạch và tổ chức tuyển sinh 

 Phòng giáo dục và đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh trình Ủy ban nhân dân 

huyện phê duyệt. Kế hoạch tuyển sinh gồm các nội dung chính sau: đối tượng; địa 

bàn; chỉ tiêu; phương thức tuyển sinh; tuyển thẳng và chế độ ưu tiên, khuyến khích; tổ 

chức công tác tuyển sinh. 

 Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức công tác tuyển sinh đối với trường PTDTNT 

cấp huyện đào tạo cấp THCS sau khi kế hoạch tuyển sinh được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

 4. Tuyển thẳng, chế độ ƣu tiên, khuyến khích 

 a. Tuyển thẳng vào trường PTDTNT các đối tượng sau: 

 - Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người (Thanh Hóa không có 9 dân tộc này); 

 - Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng tuyển sinh đạt giải cấp quốc 

gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao. 

 b. Chế độ ưu tiên, khuyến khích 

 -  Đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-

BGDĐT  

 - Đối tượng được hưởng chế độ khuyến khích 

 Học sinh đạt giải trong các kỳ thi, giao lưu học sinh giỏi văn hóa,  văn nghệ, thể 

thao dành cho học sinh Tiểu học do sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ngành 

cấp tỉnh tổ chức: 

 Những học sinh đạt nhiều giải khác nhau trong các kỳ thi chỉ được hưởng chế 

độ khuyến khích của giải cao nhất. 

 5. Nguyên tắc xét tuyển:  



Căn cứ xét tuyển: Kết quả hoạt động giáo dục, mức độ hoàn thành và phát triển 

phẩm chất, năng lực của học sinh; hồ sơ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Để cụ thể các 

căn cứ xét tuyển nêu trên, UBND huyện hướng dẫn việc xét tuyển lớp 6 DTNT năm 

học 2021-2022 thực hiện theo nguyên tắc và xét tuyển theo thứ tự lần lượt xét như 

sau: 

5.1. Kết quả rèn luyện các phẩm chất của học sinh năm học lớp 5. 

5.2. Kết quả đánh giá các năng lực của học sinh năm học lớp5. 

5.3. Các ưu tiên, khuyến khích (nếu có): 

a. Ưu tiên: Con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh; con gia đình chính sách 

(theo quy định hiện hành của nhà nước);  

b. Khuyến khích: học sinh đạt giải trong các kỳ thi của Bộ, tỉnh, huyện từ các 

môn văn hóa tiếp đến các môn năng khiếu khác(theo quy định hiện hành).  

5.4. Kết quả nhận xét học tập các môn Tiếng việt, Toán cuối năm lớp 5. 

5.5. Kết quả điểm kiểm tra định kỳ các môn Tiếng Việt, Toán cuối năm lớp 5. 

5.6. Kết quả rèn luyện các phẩm chất của học kỳ I năm học lớp 5. 

5.7. Kết quả đánh giá các năng lực của học kỳ I năm học lớp 5. 

5.8. Kết quả nhận xét học tập các môn Tiếng việt, Toán cuối học kỳ I năm lớp 

5. 

5.9. Kết quả điểm kiểm tra định kỳ các môn Tiếng Việt, Toán cuối học kỳ I 

năm lớp 5. 

5.10. Kết quả học tập, rèn luyện năm học lớp 4 (theo thứ tự ưu tiên: Xếp loại 

hạnh kiểm; xếp loại giáo dục; tổng điểm Toán, Tiếng việt). 

Nếu xét đến mục 5.10 vẫn có kết quả ngang nhau thì xét tiếp đến kết quả ở các 

lớp 4, 3, 2, 1; thứ tự xét như mục 5.10. 

 6. Phát hành hố sơ: 

 Trường THCS dân tộc nội trú huyện phát hành hồ sơ. Thời gian phát hành hồ 

sơ từ ngày 25/6/2021. 

 7. Thời gian nộp hồ sơ và duyệt tuyển sinh: 

 Các trường Tiểu học thu hồ sơ của học sinh, lập danh sách và nạp trực tiếp cho 

trường THCS Dân tộc nội trú vào ngày 1 tháng 7 năm 2021. 

 Trường THCS DTNT duyệt kết quả tuyển sinh với phòng GD&ĐT, UBND 

huyện và sở GD&ĐT theo quy định. Hoàn thành trước 15/7/2021. 

Các trường Tiểu học có nhiệm vụ thông báo, hướng dẫn học sinh làm hồ sơ 

đăng ký dự tuyển; tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của tất cả học sinh đúng đối tượng dự 



tuyển; lập danh sách học sinh dự tuyển và nạp cho Hội đồng tuyển sinh của trường 

THCS dân tộc nội trú huyện. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng GD&ĐT chỉ đạo Các trường TH, THCS; 

phối hợp với UBND các xã, thị trấn thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, các quy 

định cụ thể của công tác tuyển sinh cho học sinh và phụ huynh; hướng dẫn chi tiết cho 

các trường thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh vào lớp 6 THCS DTNT huyện năm học 

2021-2022, kiểm tra việc tổ chức xét tuyển và duyệt danh sách vào lớp 6 các trường 

THCS đúng quy chế và hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Tổng hợp kết quả báo cáo 

UBND huyện và Sở GD&ĐT theo quy định./.   

 
Nơi nhận:  
- Như  kính gửi ( để thực hiện); 
- Thường trực HU; HĐND (để báo cáo); 

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

- Ban biên tập Website huyện; 

- Lưu VT,GD. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN.. ..                  
Phòng GD&ĐT                                      

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 PTDTNT THCS  

Năm học 2020 – 2021 
 

Kính gửi: Ông Hiệu trưởng trường PTDTNT THCS Huyện…………………… 

1. Họ và tên thí sinh: ……………………………….. giới tính:………….. 

2. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………… 

3. Nơi sinh: …………………………………………….. 

4. Hộ khẩu thường trú: ……………………………….. 

5. Hiện đang cư trú tại: ………………………….. 

6. Đã học hết chương trình Tiểu học tại Trường Tiểu học: …………. 

7. Thuộc diện ưu tiên:………………………………………………………………. 

8. Hồ sơ khuyến khích:………………………………………………………………  

9. Kết quả học tập năm lớp 5: 

+ Kết quả hoạt động giáo dục:  

+ Mức độ hình thành và phát triển năng lực: 

+ Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: 

10. Đăng ký dự tuyển vào trường PTDTNT THCS …………………………… 

Xác nhận của trường Tiểu học 

…………………………………… 

Ngày       tháng       năm 

Người làm đơn 

(họ, tên, chữ ký) 

 

 

Kiểm tra của trường PTDTNT THCS 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                 
Trường PTDTNT THCS 

………………………… 

Xã, phường, thị trấn 

…………………………                                     

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN 
Tuyển sinh trung học cơ sở 

 

 Hội đồng tuyển sinh đã tiến hành làm việc bắt đầu từ ..  giờ ngày…....... 

 tháng…….năm …đến …giờ….ngày………tháng………. năm………... 

              tại ……………………………………… 

 

 1. Thành viên hội đồng tham gia xét tuyển sinh: 

 

 a) Có mặt: 

        - Chủ tịch: ……………………………………... 

          - Phó chủ tịch: 

         ……………………………………... 

         ……………………………………... 

          - Thư ký: 

         ……………………………………... 

         ……………………………………... 

          - Các uỷ viên 

         ……………………………………... 

         ……………………………………... 

          - Tổng số có mặt:……………………………… 

 b) Vắng mặt: 

 - Tổng số vắng mặt: …………………. 

 - Họ, tên và lý do của người vắng mặt: 

 ……………………………………………………………… 

 2. Công việc đã thực hiện: 

 



 a) Kiểm tra danh sách và hồ sơ của người học đăng ký dự tuyển sinh: 

 - Tổng số người học đăng ký dự tuyển sinh: ……………… 

 Trong đó: 

 + Giới tính: ……….. nam, …………nữ 

 + Số người học là người dân tộc thiểu số:………………………………… 

 ……………………………………………………………………………. 

 + Độ tuổi: Đúng độ tuổi: ……………, trước tuổi quy đinh……………… 

 + Số người học là người dân tộc thiểu số (ghi rõ từng dân tộc)……………... 

 + Người học đã học hết chương trình tiểu học những năm trước:………... 

 + Người học là đối tượng được hưởng ưu tiên, khuyến khích:…………… 

+ Tổng số người học có đủ hồ sơ theo quy định: ……………… 

Căn cứ vào điều kiện dự tuyển quy định tại khoản 2 Điều 6 của “Quy chế tuyển sinh trung 

học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông” và chỉ tiêu được giao, hội đồng đã tiến hành 

xem xét từng trường hợp để tuyển sinh  vào lớp 6, kết quả như sau: 

 - Tổng số người học đăng ký dự tuyển: ………………………… 

 - Tổng số người học được tuyển: ………………………………. 

 Trong đó: 

 + Nam có: ……………., nữ có: ……………… 

 + Số người học được hưởng ưu tiên: ……..……, khuyến khích:……….... 

 + Số người học là người dân tộc thiểu số (ghi rõ từng dân tộc)…………....... 

 

 3. Lập danh sách người học được tuyển vào lớp 6: 
  (có bản danh sách kèm theo) 

 

   Biên bản này đã được toàn thể thành viên của hội đồng nhất trí thông qua. 

 

……………..ngày    tháng     năm …….. 

 
Họ, tên và chữ ký của 

Các thành viên hội đồng 

                            CHỦ TỊCH HĐ 
                                   (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 

                          



PHÒNG GD&ĐT…………………….. 

Trƣờng THCS DTNT ……………….. 

 

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA DỰ TUYỂN  

VÀO LỚP 6 PT DTNT THCS NĂM HỌC 20…-20… 

 

 

TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh 
Hộ khẩu 

Thƣờng trú 

Kết quả các 

 Môn học 

Đánh giá 

về năng lực 

Đánh giá 

về phẩm chất 
Ƣu tiên 

            

       

 

 

 

    

        
 

 
   

            

            

            

            

            

 

Ghi chú:  
- Lập danh sách này lưu ý xếp thứ tự xã lần lượt để dễ kiểm tra đối chiếu xét duyệt; 

- Căn cứ vào phương án xét tuyển được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, các đơn vị có thể bổ sung thêm các cột, mục thông tin cần thiết. 

- Chủ tịch hội đồng ký nháy từng trang của danh sách; 

 

……………., ngày…… tháng…...... năm 20… 

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh 

(ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 



PHÒNG GD&ĐT…………………….. 

Trƣờng THCS………………………… 

 

DANH SÁCH  HỌC SINH ĐƢỢC TUYỂN  

VÀO LỚP 6 PT DTNT THCS NĂM HỌC 20…-20… 

 

 

TT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh 
Hộ khẩu 

Thƣờng trú 

Kết quả các 

Môn học 

Đánh giá 

về năng lực 

Đánh giá 

về phẩm chất 
Ƣu tiên 

            

       

 

 

 

    

        
 

 
   

            

            

            

            

            

 

Ghi chú:  
- Lập danh sách này lưu ý xếp thứ tự xã lần lượt để dễ kiểm tra đối chiếu xét duyệt; 

- Căn cứ vào phương án xét tuyển được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, các đơn vị có thể bổ sung thêm các cột, mục thông tin cần thiết. 

 

            Ngày    tháng     năm 20… 

Danh sách này có ……… học sinh 

Bằng chữ: ……………… học sinh     

Hiệu trƣởng trƣờng PTDTNT THCS 
      (Họ, tên, ký, đóng dấu)       

            Ngày    tháng     năm 20… 

Danh sách này có ……… học sinh 

Bằng chữ: ……………… học sinh    

Trƣởng phòng Giáo dục & Đào tạo  
     (Họ, tên, ký, đóng dấu)     

              Ngày    tháng     năm 20… 

Danh sách này có ……… học sinh 

Bằng chữ: ……………… học sinh      

Kí duyệt của Chủ tịch UBND Huyện    

       (Họ, tên, ký, đóng dấu) 
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