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KẾ HOẠCH
Chỉ đạo thực hiện các kỳ xét và tuyển sinh năm 2022
Thực hiện Công văn số 396/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 07/4/2022 của Sở
GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ xét và thi tuyển sinh năm
2022, Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện các kỳ xét và tuyển sinh
năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh
và phụ huynh học sinh được biết về các quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở
GD&ĐT trong việc tổ chức xét tốt nghiệp, tuyển sinh năm 2022.
- Đánh giá đúng năng lực của học sinh, chất lượng giáo dục của mỗi nhà
trường; kết quả xét, thi làm căn cứ để tuyển chọn được các học sinh có điều kiện
tiếp tục học lên các cấp học cao hơn hoặc học nghề, thực hiện tốt công tác phân
luồng, định hướng nghề nghiệp.
- Chỉ đạo chuẩn bị tốt điều kiện để tổ chức các kỳ xét hoàn thành chương trình
tiểu học, tốt nghiệp THCS và tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023
diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, công khai, tiết kiệm.
- Tuyển đúng đối tượng, chỉ tiêu theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
II. TỔ CHỨC CÁC KỲ XÉT HOÀN THÀNH CHƢƠNG TRÌNH TIỂU
HỌC, CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS; TUYỂN SINH LỚP 1, LỚP 6 VÀ
TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
1. Xét học sinh hoàn thành chƣơng trình tiểu học
- Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT ngày
28/8/2014 của Bộ GD&ĐT; Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của
Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh
tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT.
- Thời gian xét duyệt: Các trường tiểu học tổ chức xét hoàn thành chương
trình tiểu học xong trước 27/5/2022. Báo cáo kết quả về phòng GD&ĐT (theo Phụ
lục I) chậm nhất 10h ngày 28/5/2021, địa chỉ: totieuhoc.tanyen@bacgiang.edu.vn.
2. Xét công nhận tốt nghiệp THCS
- Thực hiện theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS ban hành theo
Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
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- Toàn huyện thành lập 23 Hội đồng xét tốt nghiệp tại 23 trường THCS
trong huyện.
- Thời gian xét duyệt: Ở trường ngày 24/5 đến hết ngày 25/5/2022; duyệt kết
quả tại Phòng GD&ĐT ngày 27/5/2022. Các trường THCS cấp giấy chứng nhận
tốt nghiệp tạm thời, trả hồ sơ cho học sinh trước ngày 31/5/2022 (nghiêm cấm việc
giữ hồ sơ học sinh).
- Việc xác nhận học sinh người dân tộc thực hiện theo Công văn số
1446/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc xác nhận thành
phần dân tộc.
- Thống nhất sử dụng chức năng xét công nhận tốt nghiệp THCS trên hệ
thống cơ sở dữ liệu ngành của Sở GD&ĐT (hướng dẫn sử dụng gửi kèm Công văn
này); cán bộ của các trường phụ trách việc xét tốt nghiệp THCS vào nhóm Zalo
theo đường link https://zalo.me/g/xkczgk705 để được hỗ trợ trong quá trình triển
khai thực hiện. Lưu ý: chỉ thực hiện chức năng xét công nhận tốt nghiệp THCS khi
đã cập nhật đủ thông tin của học sinh theo các điều kiện trong Quyết định số 11.
- Hoàn thiện hồ sơ và lập Danh sách thí sinh đủ điều kiện công nhận tốt
nghiệp THCS để phòng GD&ĐT phê duyệt. Nộp dữ liệu tốt nghiệp (tệp
thisinh.pdf trong Data) sau khi đã rà soát chính xác các thông tin của học sinh và
thực hiện sao lưu trong ổ cứng; 03 bộ danh sách học sinh được công nhận tốt
nghiệp; 01 bản tổng hợp in từ phần mềm, thời gian trước ngày 26/5/2022.
- Thu lệ phí xét tốt nghiệp và tiền mua phôi bằng tốt nghiệp THCS theo
hướng dẫn của Sở GD&ĐT.
3. Tuyển sinh vào lớp 1
- Xác định rõ địa bàn tuyển sinh của các trường.
- Thực hiện các biện pháp hiệu quả để huy động 100% số trẻ 6 tuổi (sinh
năm 2016) được đến trường; tạo mọi điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em dân tộc ít người và trẻ em ở nước ngoài về
nước (trên 6 tuổi chưa ra lớp các năm trước) vào lớp 1.
- Không nhận những trẻ chưa đủ tuổi vào học lớp 1 (học trước tuổi) nếu
không đủ điều kiện theo Luật Phổ cập Giáo dục tiểu học.
- Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh phải đối chiếu và kiểm tra ngay Giấy khai
sinh bản sao với bản chính và sổ hộ khẩu để tránh việc sai lệch họ và tên, ngày,
tháng, năm sinh….
- Không tổ chức khảo sát để tuyển sinh lớp 1 dưới bất kỳ hình thức nào.
- Thời gian xét tuyển: Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 10/8/2022. Báo cáo kết
quả tuyển sinh về phòng GD&ĐT ngày 12/8/2022.
4. Tuyển sinh vào lớp 6 THCS
- Thực hiện tuyển sinh theo đúng Quy chế tuyển sinh.
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- Việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS: thực hiện theo phương thức xét tuyển
(tuyển 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trong độ tuổi và có đủ hồ
sơ hợp lệ thuộc địa bàn của trường có nguyện vọng vào học lớp 6); đối với các
trường, lớp trọng điểm chất lượng cao, trường ngoài công lập (nếu số học sinh
đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh) thực hiện phương án kết hợp xét tuyển với
kiểm tra đánh giá năng lực học sinh.
- Xét tuyển bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan, thực hiện nhiệm vụ
phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn.
- Thời gian xét tuyển: Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 10/8/2022. Báo cáo kết
quả tuyển sinh về phòng GD&ĐT ngày 12/8/2022.
- Các trường tuyển học sinh xã ngoài, nếu tuyển khống chế số lượng hoặc
không tuyển học sinh xã ngoài phải công khai kế hoạch tuyển sinh đến toàn thể
phụ huynh xã ngoài có nguyện vọng tham gia tuyển sinh tại trường.
- Riêng trường THCS TT Cao Thượng thực hiện tuyển sinh phương án kết
hợp xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh. Trường THCS TT Cao
Thượng tuyển 02 lớp chất lượng cao (70 H/S) trong tổng số học sinh hoàn thành
xuất sắc chương trình tiểu học trong toàn huyện.
5. Tuyển sinh lớp 10 THPT
a. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.
b. Môn thi: Thi ba môn gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (môn Tiếng Anh có
kỹ năng nghe).
c. Hình thức thi:
- Môn Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.
- Môn Toán: thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận; thí sinh làm bài phần trắc
nghiệm trước trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với thời gian 40 phút; hết thời gian 40
phút thí sinh dừng làm bài phần thi trắc nghiệm, úp Phiếu trả lời trắc nghiệm
xuống bàn và chờ cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm (thời gian để cán bộ
coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm là 08 phút và không tính vào thời gian làm bài
của thí sinh). Như vậy tổng thời gian từ khi tính giờ làm bài đến khi thu bài phần
thi tự luận (bao gồm cả thời gian thu Phiếu trả lời trắc nghiệm) là 128 phút. Thí
sinh làm bài phần tự luận trên giấy thi.
- Môn tiếng Anh: thi trắc nghiệm kết hợp với tự luận; thí sinh làm bài phần
trắc nghiệm trước trên Phiếu trả lời trắc nghiệm với thời gian 45 phút; hết thời
gian 45 phút thí sinh dừng làm bài phần thi trắc nghiệm, úp Phiếu trả lời trắc
nghiệm xuống bàn và chờ cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm (thời gian để
cán bộ coi thi thu Phiếu trả lời trắc nghiệm là 08 phút và không tính vào thời gian
làm bài của thí sinh). Như vậy tổng thời gian từ khi tính giờ làm bài đến khi thu
bài phần thi tự luận (bao gồm cả thời gian thu Phiếu trả lời trắc nghiệm) là 68
phút. Thí sinh làm bài phần tự luận trên giấy thi.
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Lƣu ý: thí sinh làm xong phần thi trắc nghiệm trước thời gian quy định
được làm tiếp phần thi tự luận.
d. Đăng ký dự thi và hồ sơ thi
* Đăng ký dự tuyển
- Mỗi thí sinh được đăng ký không quá 02 nguyện vọng để dự tuyển vào lớp
10 THPT công lập. Trong đó nguyện vọng 1 (NV1) là nguyện vọng vào trường
THPT thí sinh đăng ký dự thi còn nguyện vọng 2 (NV2) thí sinh chỉ được đăng ký
trên địa bàn huyện (theo hộ khẩu thường trú) theo vùng tuyển của các trường
THPT.
- Trong trường hợp thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng (bao gồm cả nguyện
vọng vào trường PTDTNT) thì thí sinh được cấp số phiếu đăng ký dự thi tương
ứng với số nguyện vọng và các phiếu này như nhau; việc nộp phiếu đăng ký dự thi
như sau:
+ Nếu thí sinh đăng ký có NV2 thì thí sinh được cấp 02 phiếu và 02 phiếu
này thí sinh nộp tại trường đăng ký dự thi (01 phiếu lưu tại trường, 01 phiếu
trường nộp về Sở GD&ĐT).
+ Nếu thí sinh có nguyện vọng vào trường PTDTNT thì trường THPT mà thí
sinh đăng ký dự thi có trách nhiệm xác nhận và trả thí sinh 01 phiếu để thí sinh nộp
tại trường PTDTNT đăng ký dự tuyển.
- Thời gian đăng ký dự thi: thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trường
THPTghi NV1 thời gian từ ngày 13/5 đến hết ngày 17/5/2022.
Lưu ý: các trường có trách nhiệm quán triệt tới thí sinh và phụ huynh biết:
mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi ở 01 trường NV1; nếu thí sinh đăng ký dự thi
ở 02 trường sẽ bị hủy kết quả thi.
* Hồ sơ thi
- Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh theo biểu mẫu tại Phụ lục VIII có dán
ảnh, đóng dấu giáp lai của trường THPT nơi học sinh đăng ký dự thi.
- Giấy khai sinh (bản photocopy), chú ý độ tuổi của thí sinh.
- Bản chứng thực Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền
cấp (nếu có); riêng xác nhận học sinh người dân tộc thực hiện theo Công văn số
1446/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc xác nhận thành
phần dân tộc.
- Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt
nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù;
cải tạo không giam giữ hoặc không vi phạm pháp luật.
- 01 ảnh mầu 4x6 cm kiểu Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước
công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng, mặt sau ảnh
ghi họ tên, ngày sinh, trường THCS để dán vào thẻ dự thi.
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Chú ý: Học sinh không phải nộp học bạ, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm
thời, bằng tốt nghiệp THCS.
e. Ngày thi và lịch thi
- Ngày thi: ngày 04 tháng 6 năm 2022.
(Nếu thí sinh F0 thi đợt sau Sở GD&ĐT sẽ thông báo sau).
- Lịch thi cụ thể như sau:
Ngày thi

04/6/2022

Buổi thi

Sáng
Chiều

Môn thi

Thời gian
làm bài

Giờ mở bì và
Giờ bắt đầu
phát đề thi cho
tính giờ làmbài
thí sinh

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 55 phút

08 giờ 00 phút

tiếng Anh

60 phút

10 giờ 15 phút

10 giờ 20 phút

Toán

120 phút

14 giờ 05 phút 14giờ 10 phút

6. Tuyển sinh lớp 10 Trƣờng THPT Chuyên Bắc Giang
a. Vòng 1 (sơ tuyển): phát hành Phiếu đăng ký dự thi theo biểu mẫu tại Phụ
lục XIII và nhận hồ sơ dự thi từ ngày 13/5/2022 đến hết ngày 20/5/2022 tại
Trường THPT Chuyên Bắc Giang (trong giờ hành chính).
b. Vòng 2 (thi tuyển): Chỉ tổ chức thi môn chuyên.
c. Thời gian tổ chức thi:
- Ngày thi: 06 tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm thi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang, đường Hoàng Văn Thụ,
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Lịch thi, thời gian làm bài:
Buổi

Môn thi

Giờ mở bì và
Thời gianlàm
Giờ bắt đầulàm
phát đề thi cho
bài
bài
thí sinh

Sáng

Toán, Vật lí, Ngữ văn,
Sinh học

150 phút

07 giờ 55 phút

08 giờ 00 phút

Chiều

Hóa học, Lịch sử, Địa
lí, Tiếng Anh

150 phút

14 giờ 10 phút

14 giờ 15 phút

+ Thí sinh xem số báo danh và phòng thi từ 14 giờ 00 phút ngày liền kề
trước ngày thi tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện
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- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo kỳ xét và tuyển sinh đảm bảo các mục tiêu đã
đề ra. Tổ chức kiểm tra các hội đồng xét và tuyển sinh theo quy chế.
- Tham mưu thành lập 23 Hội đồng xét tốt nghiệp THCS năm 2022. Kiểm
tra công tác xét duyệt tốt nghiệp THCS. Chỉ đạo công tác thanh tra xét tốt nghiệp
tại các hội đồng.
- Chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở thực hiện nghiêm túc việc xét
hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS, tuyển sinh vào
lớp 1, lớp 6 đúng quy chế ban hành của Bộ GD&ĐT. Chỉ đạo các trường THCS
nâng cao chất lượng tuyển sinh vào lớp 10.
- Phối hợp với Trung tâm VHTT&TT huyện làm tốt công tác tuyên truyền
về các kỳ xét và tuyển sinh năm 2022.
- Phối hợp với các trường THPT:
+ Tổng hợp danh sách thí sinh liên quan đến Covid-19 (thí sinh F0), đăng kí
tham gia kỳ thi (ngày 04/6/2022) gửi về Sở GD&ĐT và các trường THPT nơi thí
sinh đăng ký dự thi.
+ Thông báo tới thí sinh được biết: Dự kiến thí sinh F0 sẽ bố trí thi cùng đợt
nhưng ở khu vực riêng, trong trường hợp diễn biến của dịch Covid-19 phức tạp thì
thí sinh F0 có thi cùng đợt ngày 04/6/2022 hay thi đợt sau Sở GD&ĐT sẽ thông
báo sau;
+ Thông báo địa điểm thi cho thí sinh F0 và Báo cáo UBND huyện, thành
phố thống nhất phương án đưa, đón thí sinh F0 đến Điểm thi an toàn, bảo đảm
công tác phòng, chống dịch Covid-19.
2. Các trƣờng
Xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ xét và tuyển sinh đảm bảo mục tiêu đã đề ra.
- Phổ biến, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xét công nhận học
sinh hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS tới toàn thể
cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh;
- Tham mưu, phối hợp với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các
ban, ngành, đoàn thể liên quan để có được những sự hỗ trợ cần thiết, bảo đảm cho
việc tổ chức thực hiện an toàn, thuận lợi, đúng quy chế;
- Tổ chức nghiên cứu và thực hiện đúng quy trình xét công nhận học sinh
hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận học sinh tốt nghiệp THCS theo
quy định của Bộ GD&ĐT;
- Thực hiện nghiêm túc, khách quan quy chế tuyển sinh các lớp đầu cấp.
- Các trường THCS:
+ Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời, trả học bạ
và hồ sơ ngay sau khi có kết quả xét công nhận tốt nghiệp; tổ chức tuyên truyền,
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phổ biến về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, định hướng nghề cho học sinh, đồng
thời hướng dẫn học sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10 hoặc đi học nghề (theo nguyện
vọng của học sinh); không phân công giáo viên làm và nộp hồ sơ đăng ký dự thi
thay học sinh trong tuyển sinh lớp 10 THPT hoặc đi học nghề; tuyệt đối không
được ngăn cấm học sinh dự thi vào lớp 10 THPT dưới mọi hình thức.
+ Quán triệt tới thí sinh và phụ huynh học sinh biết trong kỳ thi tuyển sinh
lớp 10 THPT không chuyên mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi ở 01 trường
THPT; nếu thí sinh đăng ký dự thi ở 02 trường THPT sẽ bị hủy kết quả thi.
+ Cử cán bộ, giáo viên tham gia coi thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm
học 2022-2023 theo số lượng mỗi trường 03 cán bộ, giáo viên. Các cán bộ, giáo
viên tham gia coi thi phải bảo đảm không có con, anh, chị, em ruột; anh, chị, em
ruột của vợ hoặc chồng dự thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 20222023. Danh sách cán bộ, giáo viên tham gia coi thi gửi về Phòng GD&ĐT theo địa
chỉ tothcs.tanyen@bacgiang.edu.vn trước ngày 15/5/2022.
+ Hằng ngày, thống kê, lập danh sách thí sinh F0 về Phòng GD&ĐT theo
địa chỉ tothcs.tanyen@bacgiang.edu.vn từ ngày 25/5/2022 đến ngày 03/6/2022.
+ Tập trung chỉ đạo bồi dưỡng, ôn tập cho học sinh thi vào lớp 10 THPT
năm học 2022-2023 đạt kết quả cao nhất./.
Nơi nhận:
- Các trường TH, THCS (t/h);
- Lãnh đạo PGD&ĐT (c/đ).
- Lưu VT.

TRƢỞNG PHÒNG

Thân Tuấn Anh
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