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KẾ HOẠCH
Tuyển sinh năm học 2017–2018
Căn cứ công văn số 214/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 20 tháng 02 năm 2017
của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương V/v Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS
và lớp 10 THPT năm học 2017-2018;
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND
thành phố Thủ Dầu Một ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một,
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Thủ Dầu Một xây dựng kế
hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Năm học 2016-2017, thành phố Thủ Dầu Một có 57 trường công lập: 22
trường mầm non, mẫu giáo (MN, MG); 23 trường tiểu học (TH); 12 trường trung
học cơ sở (THCS), ngoài công lập, có 40 trường (05 trường Trung – Tiểu học, 35
trường MN, MG) và 43 nhóm lớp MN, MG gia đình, với tổng số 58.448 học sinh
(HS), tăng 2.300 HS so với năm học trước.
B. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017-2018
I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
Năm học 2017-2018 tổng số trường công lập là 58 trường (tăng 01 trường
Mầm non Chánh Mỹ), dự kiến số học sinh ra lớp ở các cấp học là 16.930 HS. Cụ
thể:
- Học sinh nhà trẻ, mẫu giáo ra lớp (trường công lập): 7.398 trẻ/18.071 trẻ
trong độ tuổi (trong đó, nhà trẻ 408 trẻ, MN, MG 6.990 trẻ), với 12 nhóm trẻ, 241
lớp MG (trong đó 100% số trẻ 5 tuổi ra lớp).
- Học sinh vào lớp một: 5.156 HS/ 139 lớp (bình quân 37,1 HS/lớp).
- Học sinh dự tuyển vào lớp 6: 4.347 HS/ 104 lớp (bình quân 42,1 HS/lớp).
Trong đó, có 90 HS trúng tuyển vào 03 lớp 6 tạo nguồn và có 90 HS trúng tuyển
vào 03 lớp 6 tiếng Anh tăng cường.
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II. PHƢƠNG THỨC TUYỂN SINH
Tuyển sinh các lớp đầu cấp bằng hình thức xét tuyển theo địa bàn phường và
thực hiện sĩ số HS theo quy định Điều lệ trường từng cấp học. Huy động 100% trẻ
5 tuổi vào mẫu giáo, xét tuyển 100% HS 6 tuổi vào học lớp 1, 100% HS hoàn thành
chương trình tiểu học vào học lớp 6.
Tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở tạo nguồn, tiếng Anh tăng cường: HS
có nguyện vọng vào học lớp 6 tạo nguồn, tiếng Anh tăng cường phải tham dự kỳ
khảo sát năng lực (Chỉ tiêu 30 HS/ lớp).
Yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc quy định tuyển sinh theo địa bàn để
đảm bảo kế hoạch phổ cập giáo dục của địa phương. Hiệu trưởng các trường hoàn
toàn chịu trách nhiệm nếu tuyển sinh sai quy định.
Đối với các phường có nhiều trường cùng cấp học thì Hiệu trưởng trường
phối hợp, tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tuyển sinh
theo khu phố phù hợp nhu cầu phát triển của nhà trường tạo điều kiện thuận lợi
nhất cho HS đến trường.
III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
Tất cả học sinh dự tuyển vào các cấp học phải có hộ khẩu hoặc tạm trú (gọi
tắt hộ khẩu) địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Phòng GDĐT yêu cầu các Hội đồng
tuyển sinh của trường có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu sự chính xác và hợp lệ của
học bạ, khai sinh, hộ khẩu trước khi nhận hồ sơ dự tuyển của HS.
1. Tuyển sinh vào trƣờng mầm non, mẫu giáo
Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
2. Tuyển sinh vào trƣờng tiểu học
Căn cứ quy định tại Chương V, Điều 40 của Điều lệ trường tiểu học ban
hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010.
- Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9
tuổi.
- Học sinh học trước tuổi, học sinh ở nước ngoài về nước, con em người
nước ngoài làm việc tại Việt Nam được tuyển vào các trường tiểu học theo quy
định của Điều lệ trường tiểu học.
- Hồ sơ tuyển sinh có bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
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3. Tuyển sinh vào trƣờng trung học cơ sở
Quy định tại Chương II Điều 3, Điều 4 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở
ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
a) Tuổi của HS vào học lớp 6 là 11 tuổi (tính từ năm sinh đến năm dự tuyển) căn
cứ vào giấy khai sinh hợp lệ theo Điều lệ trường trung học cơ sở được ban hành kèm
theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
b) Hồ sơ dự tuyển gồm:
- Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 trung học cơ sở.
- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học.
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
c) Đối với những HS được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp
học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào
tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.
d) HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với
tuổi quy định.
đ) Tất cả những trường hợp học trước tuổi được thực hiện theo quy định tại
Khoản 4 Điều 37 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và
trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TTBGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
e) Giấy khai sinh HS nộp vào hồ sơ dự tuyển lớp 6 phải là giấy khai sinh được
sử dụng từ cấp TH khớp với hộ khẩu gia đình. Hiệu trưởng các trường, Chủ tịch các
hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm về sự chính xác này khi thu nhận hồ sơ học sinh
dự tuyển.
Phòng GDĐT sẽ không điều chỉnh bất cứ trường hợp nào về ngày, tháng, năm
sinh, nơi sinh của học sinh trên bằng tốt nghiệp và các giấy chứng nhận do Phòng
GDĐT cấp vì lý do không đúng với với hộ khẩu gia đình.
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IV. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN
SINH
- Các trường xây dựng kế hoạch phát triển qui mô trường, lớp, học sinh báo
cáo phòng GDĐT.
- Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch, phương án tuyển sinh trình Ủy ban
nhân dân (UBND) thành phố Thủ Dầu Một phê duyệt và báo cáo Sở GDĐT.
- UBND thành phố ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh thành phố,
Phòng GDĐT ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh các trường TH, THCS
và chỉ đạo các trường MN, MG thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường.
- Thông báo kế hoạch và hồ sơ tuyển sinh cho UBND phường.
- Tổ chức tiến hành tuyển sinh theo kế hoạch.
- Tổng hợp, công bố kết quả tuyển sinh.
V. QUY ĐỊNH LỊCH LÀM VIỆC
1. Đối với các trƣờng
a) Mầm non, mẫu giáo
- Tháng 6/2017: Họp hiệu trưởng các trường triển khai kế hoạch tuyển sinh,
qui định hồ sơ, chỉ tiêu tuyển sinh. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập các Hội
đồng tuyển sinh cấp trường.
- Từ 03/7/2017 đến 4/8/2017 thực hiện tuyển sinh, duyệt hồ sơ tuyển sinh,
tổng hợp, lập danh sách, báo cáo phòng GDĐT duyệt hồ sơ tuyển sinh.
b) Tiểu học, trung học cơ sở
- Tháng 5/2017: Phòng GDĐT hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6,
thông báo chỉ tiêu và lịch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 đến phụ huynh và HS khối
lớp 5.
- Tháng 6/2017: Hiệu trưởng các trường thực hiện kế hoạch tuyển sinh,
thống nhất chỉ tiêu vào từng trường. Trưởng phòng Phòng GDĐT ban hành quyết
định thành lập các hội đồng tuyển sinh.
- Từ 03/7/2017 - 08/7/2017: Các trường căn cứ chỉ tiêu đã thông báo, nhận hồ
sơ dự tuyển.
- Từ 10/7/2017 - 15/7/2017: Các trường duyệt hồ sơ và lập danh sách xét
trúng tuyển báo cáo về Phòng GDĐT.
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 Tuyển sinh lớp 6 tạo nguồn THCS Chu Văn An
Phòng GDĐT tuyển vào trường THCS Chu Văn An 03 lớp 6 tạo nguồn, 90
HS (chỉ tiêu mỗi lớp 30 HS).
- Hội đồng coi thi: Đặt tại trường THCS Chu Văn An.
- Sở GDĐT ra đề và tổ chức chấm thi.
- Phòng GDĐT tổ chức coi thi.
- Môn thi: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh
- Ngày thi: 02 và 03/6/2017
Trường THCS Chu Văn An nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6 tạo nguồn, gửi danh
sách tuyển sinh về Phòng GDĐT trước ngày 19/5/2017.
 Tuyển sinh lớp 6 Tiếng Anh tăng cƣờng
- Sở GDĐT ra đề và tổ chức chấm thi.
- Phòng GDĐT chịu trách nhiệm tổ chức thi tuyển theo quy định.
- Thành lập 02 Hội đồng coi thi:
+ Hội đồng coi thi số 01: Đặt tại trường THCS Phú Cường. Học sinh có hộ
khẩu phường Phú Cường, Phú Thọ.
Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai nhận hồ sơ tuyển sinh HS có hộ khẩu
phường Phú Thọ, trường THCS Phú Cường nhận hồ sơ tuyển sinh HS có hộ khẩu
phường Phú Cường; trường THCS Phú Cường tổng hợp, gửi danh sách tuyển sinh
về Phòng GDĐT trước ngày 19/5/2017.
+ Hội đồng coi thi số 02: Đặt tại trường THCS Định Hòa. Học sinh có hộ
khẩu phường Định Hòa, Hiệp An, Tân An, Tương Bình Hiệp.
Trường THCS Định Hòa nhận hồ sơ, tổng hợp, gửi danh sách tuyển sinh về
Phòng GDĐT trước ngày 19/5/2017.
- Môn thi: Tiếng Anh
- Ngày thi: 02/6/2017
c) Tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông
Căn cứ công văn số 214/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 20 tháng 02 năm
2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương V/v Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6
THCS và lớp 10 THPT năm học 2017-2018. Hiệu trưởng các trường THCS tổ chức
thông tin đầy đủ đến học sinh, phụ huynh học sinh khối lớp 9 về kế hoạch tuyển
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sinh lớp 10 THPT và hướng dẫn học sinh liên hệ trường THPT đăng ký dự thi để
làm thủ tục đăng ký dự tuyển đúng thời gian, đủ hồ sơ theo quy định.
2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Tháng 3/2017: Phòng GDĐT báo cáo kế hoạch tuyển sinh các lớp 6 tạo
nguồn, lớp 6 tiếng Anh tăng cường về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo
dục Sở GDĐT. Sau khi được Sở GDĐT tạo thống nhất kế hoạch phương thức tuyển
sinh, Phòng GDĐT trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt.
- Từ 01/4/2017 - 15/4/2017: Phòng GDĐT lập kế hoạch và phương thức
tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018 trình Uỷ ban nhân dân thành phố
phê duyệt. Phòng GDĐT gửi kế hoạch và phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp
năm học 2017-2018 đã được Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt về Phòng Khảo
thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở GDĐT chậm nhất ngày 19/4/2017.
- Tháng 5/2017: Phòng GDĐT hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6,
thông báo chỉ tiêu và lịch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6.
- Tháng 6/2017: Họp hiệu trưởng các trường triển khai kế hoạch tuyển sinh,
thống nhất các chỉ tiêu. Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh cấp trường.
- Ngày 01, 02, 03/6/2017: Tổ chức thi tuyển vào lớp 6 tạo nguồn và tiếng
Anh tăng cường.
- 16 giờ 30 ngày 02/6/2017: Hội đồng chấm thi nhận bài thi và hồ sơ thi của
các Hội đồng tuyển sinh lớp 6 tiếng Anh tăng cường.
- 10 giờ 30 ngày 03/6/2017: Hội đồng chấm thi nhận bài thi và hồ sơ thi của
các Hội đồng tuyển sinh lớp 6 tạo nguồn.
- Từ 02/6/2017 - 14/6/2017: Hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 6 tạo nguồn
và tiếng Anh tăng cường làm việc.
- Từ 16/6/2017 - 19/6/2017: Hội đồng tuyển sinh thành phố duyệt kết quả
tuyển sinh chính thức lớp 6 tạo nguồn và tiếng Anh tăng cường, xét trúng tuyển.
- Từ 21/6/2017 - 23/6/2017: Trường THCS Chu Văn An và các trường THCS
Phú Cường, Định Hòa, Nguyễn Thị Minh Khai nhận đơn phúc khảo của thí sinh thi
tuyển lớp 6 tạo nguồn và lớp 6 tiếng Anh tăng cường. Trường tập hợp đơn, lập danh
sách thí sinh phúc khảo nộp về Phòng GDĐT trước ngày 26/6/2017.
- Từ 03/7/2017 - 08/7/2017: Hội đồng phúc khảo làm việc.
- Từ 03/7/2017 - 08/7/2017: Các trường căn cứ chỉ tiêu đã thông báo, nhận hồ
sơ dự tuyển.
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- Từ 10/7/2017 - 15/7/2017: Các trường duyệt hồ sơ và lập danh sách xét
trúng tuyển báo cáo về Phòng GDĐT.
- Từ 17/7/2017 - 21/7/2017: Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt kết quả tuyển
sinh, tổng hợp và báo kết quả kèm danh sách trúng tuyển (đóng thành tập) đã được
phê chuẩn của Trưởng phòng Phòng GDĐT về Phòng Khảo thí và Quản lý chất
lượng giáo dục Sở GDĐT ngày 24/7/2017.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển sinh,
thông báo đến HS và Cha mẹ HS về kế hoạch tuyển sinh, chủ động, phối hợp với
giáo viên chuyên trách phổ cập, UBND phường đôn đốc Cha mẹ HS nộp hồ sơ
đúng hạn. Công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thông báo rộng rãi thời gian, điều kiện và
hồ sơ tuyển sinh. Trong tuyển sinh tổ chức, phân công, bố trí khu vực thu nhận hồ
sơ dự tuyển một cách khoa học, trả lời ngay cho phụ huynh HS về tình trạng hồ sơ
(đủ, thiếu, hợp lệ, không hợp lệ....), không để phụ huynh phải chờ đợi hay đi lại
nhiều lần.
- Hội đồng tuyển sinh nhà trường phải nắm chắc tình hình, diễn biến, kết quả
tuyển sinh hàng ngày, lập nhật ký tuyển sinh báo cáo kết quả về Phòng GDĐT.
- Phòng GDĐT thành lập đoàn kiểm tra về công tác tuyển sinh ở các nhà
trường, tổ chức giám sát, báo cáo thường xuyên cho Hội đồng tuyển sinh thành
phố. Hội đồng tuyển sinh thành phố tổng hợp báo cáo kết quả tuyển sinh cho
UBND thành phố Thủ Dầu Một và Sở GDĐT theo quy định.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 của Phòng GDĐT thành
phố Thủ Dầu Một./.
Nơi nhận:
- Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương;
- UBND TP TDM;
- UBND 14 phường;
- Thành viên HĐ tuyển sinh thành phố;
- Các trường MN, TH, THCS;
- Website: Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.
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