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ỦY BAN NHÂN DÂN TP. BIÊN HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                 

Số:  32 /KH-PGDĐT  Biên Hòa, ngày 24 tháng 5 năm 2019 
 

 

KẾ HOẠCH 

Chiêu sinh lớp 1, tuyển sinh lớp 6  

năm học 2019-2020 

 

Thực hiện Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông được 

ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03-5-2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; (gọi là quy chế 03); 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 12/2011/TT-BGDĐT 

ngày 28/3/2011; văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học; 

Thực hiện công văn số 408-TB/TU ngày 22/6/2017 Thông báo kết luận của Thường trực 

Thành uỷ tại cuộc họp về công tác Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2017; 

Căn cứ công văn số 1741/KH-SGDĐT ngày 02/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo “kế 

hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo 

dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ công văn số 1391/SGDĐT-NV 1 ngày 08/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

việc Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2019-2020; công văn số 6077/UBND-VX 

ngày 23/5/2019 của UBND thành phố Biên Hòa “về việc chiêu sinh lớp 1, tuyển sinh lớp 6 

năm học 2019 – 2020”; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch chiêu sinh lớp 1, 

tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020 như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Việc tuyển sinh phải đáp ứng yêu cầu công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn phường, 

xã và kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn thành phố. 

2. Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, 70% trẻ khuyết tật nhẹ trong độ tuổi Mầm non có 

khả năng học tập ra lớp, 100% số học sinh 6 tuổi đủ sức khỏe được vào lớp 1 (tuyệt đối không 

tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1); 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 

6 (bao gồm tất cả trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ). 

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và 

sĩ số học sinh trên một lớp. 

4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, thời gian 

tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. 

B. ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG THỨC  

I. Chiêu sinh lớp 1 

1. Yêu cầu 
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- Hiệu trưởng các trường tiểu học tham mưu với UBND phường, xã phân tuyến 

chiêu sinh lớp 1 trên địa bàn sao cho phù hợp với kế hoạch phát triển giáo dục chung của 

thành phố và của từng trường, đảm bảo cho tất cả trẻ trong độ tuổi đang sinh sống trên địa bàn 

được ra lớp; 

- Ở các phường, xã có nhiều trường tiểu học, khi phân tuyến cần chú ý đến các 

trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, các trường trong lộ trình chuẩn bị công nhận đạt chuẩn và 

các trường trong đề án trường tiên tiến của tỉnh. 

2. Phương thức và đối tượng chiêu sinh 

- Tiếp nhận trẻ thực tế đang sinh sống tại địa bàn phường, xã phụ trách (có hộ khẩu 

thường trú, tạm trú). Đối với các xã trên địa bàn có 2 trường tiểu học trở lên thì chiêu sinh 

theo khu phố đã được phân công thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học. Riêng, trường Phổ 

thông thực hành sư phạm thuộc trường Đại học Đồng Nai tổ chức chiêu sinh cho học sinh trên 

phạm vi toàn thành phố; 

- Độ tuổi: 

+ Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2013) thực tế đang sinh sống trên địa bàn phường, xã phụ 

trách; 

+ Trẻ em bị tàn tật, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở 

nước ngoài về nước có thể vào lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. 

3. Hồ sơ dự chiêu sinh 

- Đơn xin nhập học (theo mẫu) 

- Bản sao giấy khai sinh (nếu bản photocopy thì kèm theo bản chính để đối chiếu) 

- Bản photocopy sổ hộ khẩu (không cần công chứng). 

4. Thời gian và địa điểm chiêu sinh 

- Thời gian: Các trường tiểu học tổ chức đăng ký nhập học cho học sinh trong địa bàn 

được phụ trách từ ngày 22/7/2019 đến 31/7/2019 (Tuyệt đối không tổ chức chiêu sinh sớm); 

- Địa điểm: tại các trường tiểu học thuộc thành phố Biên Hòa. 

Hiệu trưởng các trường tiểu học có số học sinh đăng ký nhập học vượt quá kế hoạch 

trường đã xây dựng hoặc có số học sinh vượt quá 50 học sinh/ lớp cần thường xuyên báo cáo 

tình hình về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Tất cả các trường tiểu học tham mưu với Hội đồng giáo dục, kết hợp với các ban ngành 

đoàn thể, khu phố tại địa phương tổ chức cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” 

từ nay cho đến ngày khai giảng năm học 2019-2020. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu 

gặp khó khăn các trường tiểu học báo cáo bằng văn bản về Phòng Giáo dục và Đào tạo để có 

hướng giải quyết. 

- Tại những phường, xã có nhiều trường tiểu học, trong tháng 6/2019, Hiệu trưởng các 

trường tiểu học tham mưu với Hội đồng giáo dục địa phương phân chia khu vực chiêu sinh, 

không để dồn vào một nơi, tạo sự căng thẳng, mất trật tự không cần thiết. 

- Các trường tiểu học xây dựng Kế hoạch chiêu sinh năm học 2019-2020, thông báo lịch 

chiêu sinh, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên của nhà trường. Khi nhận hồ sơ 
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học sinh cần đối chiếu kiểm tra với sổ phổ cập giáo dục để tiến hành cập nhật sau khi tổ chức 

đi điều tra thực tế vào cuối tháng 8/2019. 

- Các trường tiểu học gửi Kế hoạch chiêu sinh, năm học 2019-2020 và bản photo biên 

bản họp của Hội đồng giáo dục phường, xã với các trường (đối với các phường, xã có từ 2 

trường tiểu học trở lên) về Phòng Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 15/7/2019. 

- Hiệu trưởng các trường tiểu học hoàn toàn chịu trách nhiệm về công tác chiêu sinh, 

tuyệt đối không để xảy ra những trường hợp trái tuyến gây xáo trộn không cần thiết. Báo cáo 

xin ý kiến Phòng Giáo dục và Đào tạo khi tiếp nhận học sinh khác tuyến nếu trường thiếu chỉ 

tiêu. 

- Hiệu trưởng các trường tiểu học tuyệt đối không được giải quyết các trường hợp thiếu 

tuổi dự thính lớp 1 hoặc thiếu tuổi theo học các lớp 2, 3, 4, 5. 

- Các trường phải tổ chức vận động hết số học sinh đã bỏ học các năm học trước hoặc bỏ 

học sau kỳ nghỉ hè năm 2019 trở lại học tập (nếu còn tuổi quy định vào học các trường phổ 

thông, nếu quá tuổi vận động vào các lớp Xoá mù chữ). 

- Hiệu trưởng các trường tiểu học công bố kết quả chiêu sinh trong Hội đồng sư phạm và 

niêm yết ở bảng thông báo nhà trường theo quy định công khai vào ngày 01/8/2019. Hiệu 

trưởng các trường lập danh sách học sinh lớp 1 (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng Giáo dục 

và Đào tạo vào ngày 05/8/2019. 

II. Tuyển sinh lớp 6 

1. Chủ trương chung 

Tất cả các trường trung học cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học có tuyển sinh lớp 6 

(gọi tắt là trường THCS) trong thành phố thực hiện tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức xét tuyển. 

Các trường THCS tuyển sinh theo địa bàn phường, xã phấn đấu tuyển hết số học sinh 

hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 trong khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu học tập 

của học sinh và phổ cập giáo dục THCS, ưu tiên học sinh là người dân tộc rất ít người và học 

sinh khuyết tật. 

Tuyển sinh đủ chỉ tiêu theo kế hoạch không vượt quá quy định về sĩ số học sinh/lớp và 

số lớp so với khả năng đáp ứng của nhà trường về tỷ lệ giáo viên/học sinh, điều kiện phòng 

học và cơ sở vật chất khác theo quy định hiện hành; 

Đối với những đơn vị có số học sinh đăng ký dự tuyển lớn hơn khả năng tuyển sinh của 

trường thì sử dụng phương án xét tuyển sinh lớp 6 bằng cách:  Lấy tổng kết quả kiểm tra cuối 

năm 02 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1,2 cộng với kết quả kiểm tra 03 môn Toán, Tiếng Việt, 

Tiếng Anh cuối năm lớp 3 cộng với kết quả kiểm tra 05 môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Sử - 

Địa và Tiếng Anh cuối năm lớp 4,5. 

Riêng trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm: 

- Xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học thuộc 

các phường nội ô của thành phố như: Thống Nhất, Quyết Thắng, Trung Dũng, Tân Tiến, 

Tân Phong, Quang Vinh, Thanh Bình và Hòa Bình. 

 - Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển kết hợp khảo sát năng lực học sinh. Cách chọn 

theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp. 

2. Đối tượng áp dụng 
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Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học (kể cả hệ không chính qui nếu còn 

trong độ tuổi quy định). 

3. Tuyển thẳng, chế độ ưu tiên: 

3.1. Tuyển thẳng: các trường THCS trên địa bàn phân vùng được giao kế hoạch 

thực hiện phổ cập giáo dục THCS sẽ ưu tiên tuyển những học sinh sau (nếu học sinh có 

nguyện vọng): 

- Học sinh là người dân tộc rất ít người; 

- Học sinh khuyết tật ;  

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho cấp tiểu 

học (Văn hoá, thể thao, văn nghệ). 

3.2. Chế độ ưu tiên: (theo quy chế 03) 

a) Cộng 2 điểm cho một trong nhóm đối tượng 1: con liệt sĩ; con thương binh mất 

sức lao động từ 81% trở lên. con bệnh binh mất sức lao động từ 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 từ 81 % trở lên”; con của người kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 

con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động 

cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

b) Cộng 1,5 điểm cho một trong nhóm đối tượng 2: con Anh hùng lực lượng vũ 

trang, con Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất 

sức lao động dưới 81%; con 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 % ”. 

c) Cộng 1 điểm cho cho một trong nhóm đối tượng 3: người có cha hoặc mẹ là 

người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số.  

Nếu học sinh rơi vào 2 hoặc 3 đối tượng ưu tiên thì chỉ được chọn điểm cộng cho 

đối tượng ưu tiên cao nhất. 

4. Tuyển sinh  lớp 6. 

4.1. Căn cứ tuyển sinh: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2018-2019 

4.2. Hồ sơ dự tuyển gồm: 

a) Đơn dự tuyển; 

b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

c) Phiếu báo kết quả học tập 5 năm (lớp 1 đến lớp 5) do Hiệu trưởng trường tiểu học cấp; 

d) Giấy xác nhận thuộc đối tượng tuyển thẳng, ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp 

(nếu có). Đối với học sinh khuyết tật nộp đủ hồ sơ theo quy định. 

4.3. Điều kiện dự tuyển: trong độ tuổi quy định của Điều lệ trường THCS, THPT và 

trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT.BGDĐT ngày 

28/3/2011 và có đủ hồ sơ hợp lệ.  

4.4. Hội đồng tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế 03. 
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4.5. Cách tính điểm xét tuyển (thực hiện ở những trường THCS có số học sinh đăng 

ký dự tuyển lớn hơn khả năng tuyển sinh của trường) 

a) Tổng kết quả kiểm tra cuối năm 02 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1,2 cộng với kết quả 

kiểm tra 03 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cuối năm lớp 3 cộng với kết quả kiểm tra 05 

môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Sử - Địa và Tiếng Anh cuối năm lớp 4,5. (cho theo điểm 

chẵn từ 01 đến 10, không cho điểm thập phân). 

b) Điểm cộng thêm cho các đối tượng hưởng chính sách ưu tiên; 

c) Điểm xét tuyển là tổng số điểm các mục: a + b của mục này. 

Nếu nhiều người học có điểm bằng nhau vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh thì căn cứ vào học 

bạ và phiếu điểm 5 năm, giấy chứng nhận thành tích hoạt động học tập để xét theo trình tự 

như sau: 

- Ưu tiên xét chọn học sinh được khen thưởng hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập 

và rèn luyện (theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT). 

- Lấy tổng điểm bài kiểm tra cuối năm học của 05 môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Sử -

Địa, Tiếng Anh ở lớp 5 để xét;  

- Lấy tổng điểm bài kiểm tra cuối năm học của 05 môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Sử -

Địa, Tiếng Anh ở lớp 4 để xét.  

- Nếu vẫn bằng nhau thi lấy tổng điểm bài kiểm tra cuối năm học các môn có điểm để 

xét theo trình tự lớp 3, lớp 2, lớp 1. 

V. Tổ chức và phân vùng tuyển sinh: 

1. Tổ chức tuyển sinh: 

a) Mỗi trường THCS thành lập Hội đồng tuyển sinh làm nhiệm vụ tuyển sinh do Hiệu 

trưởng ra quyết định thành lập. Thành phần của Hội đồng tuyển sinh thực hiện theo Quy chế 

03. 

b) Trách nhiệm của trường THCS, Hội đồng tuyển sinh THCS thực hiện theo khoản 2, 

Điều 11 của Quy chế 03. 

c) Đối với các trường công lập có số học sinh dự tuyển vượt quá chỉ tiêu được giao thì 

tiến hành xét tuyển từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu; nếu vẫn vượt quá chỉ tiêu 

được giao thì xin ý kiến Phòng Giáo dục và Đào tạo về phương thức chọn tuyển những học 

sinh có điểm số bằng nhau. 

d) Lập biên bản xét tuyển và danh sách học sinh được tuyển; biên bản xét tuyển phải có 

đủ họ tên, chữ ký của tất cả thành viên trong Hội đồng; danh sách học sinh được tuyển phải có 

họ tên, chữ ký của chủ tịch hội đồng; 

e) Báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng Giáo dục và Đào tạo; hồ sơ báo cáo gồm có: 

biên bản xét tuyển, danh sách học sinh dự tuyển và danh sách học sinh được tuyển. 

2. Phân vùng tuyển sinh, thời gian tuyển sinh: 

Hiệu trưởng các trường THCS công lập căn cứ chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm 

học 2019 – 2020 được giao tuyển sinh đủ số học sinh theo quy định; không giải quyết trường 

hợp nộp đơn trái tuyến; không giải quyết chuyển trường ngay sau khi công bố kết quả. Ngoài 
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ra, Hiệu trưởng các trường THCS phải tiếp nhận hết số học sinh khuyết tật đã hoàn thành 

chương trình tiểu học cư ngụ trên địa bàn phổ cập giáo dục được phân công. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa căn cứ đặc điểm loại hình trường lớp và 

tình hình phân bố dân cư trên địa bàn phân vùng tuyển sinh như sau: 

2.1. Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm:  

a) Địa bàn tuyển sinh: học sinh hoàn thành chương trình tiểu học các trường tiểu học 

thuộc các phường nội ô thành phố Biên Hòa như: Thống Nhất, Quyết Thắng, Trung Dũng, 

Tân Tiến, Tân Phong, Quang Vinh, Thanh Bình, Hòa Bình .  

b) Đối tượng học sinh có điểm kiểm tra cuối năm học môn Toán, Tiếng Việt, Khoa, Sử-

Địa, Tiếng Anh (Tiếng Pháp) lớp 5 đạt điểm 9 trở lên ở mỗi môn; 

c) Chỉ tiêu tuyển sinh: 150 học sinh  

d) Phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết hợp khảo sát năng lực học sinh. Cách chọn theo 

thứ tự điểm từ cao xuống thấp.  

- Cách tính điểm: lấy điểm của bài khảo sát năng lực (hệ số 2) cộng với điểm kiểm tra 05 

môn Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Sử - Địa và Tiếng Anh (Tiếng Pháp) cuối năm lớp 5, cộng 

với điểm ưu tiên (nếu có). 

e) Thời gian tuyển sinh: 

+ Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh từ 17/6/2019 đến 22/6/2019; 

+ Công bố danh sách thí sinh dự thi ngày 02/7/2019; 

+ Tiến hành khảo sát năng lực vào ngày 04/7/2019; 

+ Tiến hành chấm bài khảo sát vào ngày 05/7/2019; 

+ Gửi kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo vào ngày 08-7-2019; 

+ Công bố kết quả xét tuyển vào ngày 09/7/2019; 

+ Nhận hồ sơ trúng tuyển từ 09/7/2019 đến hết ngày 12/7/2019. 

2.2. Các trường THCS công lập trên địa bàn thành phố. 

a) Phụ huynh học sinh nộp hồ sơ tại trường THCS dự tuyển; Nếu học sinh không trúng 

tuyển, phụ huynh có thể liên hệ với các trường trong khu vực còn thiếu chỉ tiêu để được tiếp 

nhận theo học lớp 6.  

Hội đồng tuyển sinh các trường THCS căn cứ kế hoạch phát triển để xét tuyển học sinh. 

Hiệu trưởng các trường THCS thực hiện nghiêm điều 11 của Quy chế 11. 

b) Thời gian tuyển sinh: 

+ Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh từ 10/7/2019 đến 17/7/2019; 

+ Tiến hành xét tuyển trong ngày 18,19/7/2019; 

+ Gửi danh sách về Phòng Giáo dục và Đào tạo trong ngày 20/7/2019; 

+ Công bố kết quả xét tuyển vào ngày 24/7/2019; 

+ Nhận hồ sơ trúng tuyển từ 25/7/2019 đến hết ngày 30/7/2019; 
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+ Báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo kết quả tiếp nhận hồ sơ để thông báo toàn 

thành vào ngày 31/07/2019. 

c) Phân vùng tuyển sinh: 

- Trường THCS Trần Hưng Đạo xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của 

các trường tiểu học: Trịnh Hoài Đức, Phan Chu Trinh, Tân Phong A, Tân Phong B, Tân Tiến, 

Thống Nhất A, Thống Nhất B và những học sinh trường tiểu học Lê Văn Tám hoàn thành 

chương trình tiểu học cư trú khu phố 4, 5 thuộc phường Trung Dũng (nếu có nguyện vọng). 

- Trường THCS Hùng Vương xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của 

các trường tiểu học: Nguyễn Du, Quang Vinh, Nguyễn Khắc Hiếu, Lê Văn Tám. 

- Trường THCS Long Bình xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các 

trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh, Phan Đình Phùng. 

- Trường THCS Lý Tự Trọng xét tuyển học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của 

các trường tiểu học Trần Quốc Toản, Võ Thị Sáu, Phù Đổng và một số học sinh hoàn thành 

chương trình tiểu học của trường tiểu học Nguyễn Huệ (nếu có nguyện vọng). 

- Trường THCS Thống Nhất: 

+ Tổ chức tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tăng cường tiếng Pháp và bằng 

tiếng Pháp (lộ trình A) của trường tiểu học Nguyễn Du; những học sinh không đủ điều kiện 

đạt lộ trình A thì tham gia tuyển sinh như học sinh bình thường;  

+ Trường THCS Thống Nhất tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học Thống 

Nhất A, Thống Nhất B và xét tuyển một số học sinh các trường tiểu học thuộc địa bàn phường 

Trung Dũng, Tân Phong (nếu có nguyện vọng); 

- Trường THCS Lê Lợi tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của trường 

tiểu học Tân Mai 1, Nguyễn An Ninh. 

- Trường THCS Tam Hiệp tiếp nhận toàn bộ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 

của trường tiểu học Tam Hiệp A, tiểu học Tam Hiệp B và một số học sinh hoàn thành chương 

trình tiểu học thuộc phường lân cận (nếu có nguyện vọng). 

- Trường THCS Hoàng Văn Thụ tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 

của các trường tiểu học Phan Bội Châu, Phan Đình Phùng và Nguyễn Chí Thanh (nếu có 

nguyện vọng). 

- Trường THCS Bùi Hữu Nghĩa tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của 

các trường tiểu học Hoàng Hoa Thám và Nguyễn Đình Chiểu. 

- Trường THCS Hoàng Diệu tiếp nhận toàn bộ học sinh hoàn thành chương trình tiểu 

học của trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, tiểu học Hoàng Hoa Thám cư trú tại khu phố 8, 

phường Hố Nai và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các trường tiểu học 

thuộc phường Tân Biên (nếu có nguyện vọng). 

- Trường THCS Võ Trường Toản tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 

của các trường tiểu học Hòa Bình và Nguyễn Huệ và một số học sinh hoàn thành chương trình 

tiểu học của các trường tiểu học Võ Thị Sáu (nếu có nguyện vọng). 

- Trường THCS Nguyễn Công Trứ tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 

của các trường tiểu học Chu Văn An và tiểu học tư thục Thánh Tâm và một số học sinh hoàn 

thành chương trình tiểu học của trường tiểu học Phù Đổng (nếu có nguyện vọng). 
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- Trường THCS Lê Quang Định tiếp nhận toàn bộ học sinh hoàn thành chương trình tiểu 

học của trường tiểu học Lý Thường Kiệt. 

- Trường THCS Hòa Bình tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của 

trường tiểu học Tam Phước 2, Tam Phước 4 và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu 

học của trường tiểu học Tam Phước 3, tư thục Âu Cơ (nếu có nguyện vọng). 

- Trường THCS Tam Phước tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các 

trường tiểu học Tam Phước 1, Tam Phước 3, Tân Mai 2 (cư trú gần trường THCS Tam 

Phước) và tiểu học tư thục Âu Cơ (nếu có nguyện vọng). 

- Trường THCS Phước Tân 2 tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của 

trường tiểu học Tân Cang, TH Phước Tân 2 và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu 

học trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh (nếu có nguyện vọng). 

- Trường THCS Phước Tân 1 tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của  

trường tiểu học Phước Tân, Tân Mai 2 và học sinh hoàn thành chương trình tiểu học thuộc 

tiểu học Phước Tân 2 (nếu có nguyện vọng) 

- Trường THCS Hòa Hưng tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của các 

trường tiểu học An Hòa, Nguyễn Thị Sáu, Long Hưng và một số học sinh hoàn thành chương 

trình tiểu học của trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh, TH Phước Tân 2 (nếu có nguyện vọng). 

- Trường THCS Long Bình Tân tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của 

các trường tiểu học Long Bình Tân và một số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của 

trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh (nếu có nguyện vọng). 

- Trường THCS Quyết Thắng tiếp nhận học sinh trường tiểu học Nguyễn Du và một số 

học sinh các trường tiểu học Nguyễn Khắc Hiếu, Quang Vinh, Lê Văn Tám (nếu có nguyện 

vọng). 

- Trường THCS Tân Tiến tiếp nhận học sinh trường tiểu học Tân Tiến và xét tuyển một 

số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học các trường tiểu học Trịnh Hoài Đức, Tân Phong 

A, Tân Phong B, Phan Chu Trinh (nếu có nguyện vọng). 

- Trường THCS Trường Sa tiếp nhận học sinh trường tiểu học Trảng Dài, Hà Huy Giáp 

đã hoàn thành chương trình tiểu học hiện cư trú tại Khu phố 3A,4,4A,4B,4C,5A phường 

Trảng Dài đủ số theo kế hoạch. 

- Trường THCS Trảng Dài tiếp nhận học sinh trường tiểu học Trảng Dài, Hà Huy Giáp 

đã hoàn thành chương trình tiểu học hiện cư trú tại Khu phố 1,2,2A,3,5 phường Trảng Dài và 

các trường tiểu học lân cận (nếu có nguyện vọng). 

- Các trường THCS Hiệp Hòa, Nguyễn Văn Trỗi, Ngô Gia Tự, Tân An, Tân Hạnh, Tân 

Bửu, Tam Hoà, Bình Đa, An Bình, tiếp nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của 

các trường tiểu học trong địa bàn phường, xã mình phụ trách, và căn cứ vào khả năng tiếp 

nhận, thực hiện tiếp nhận những học sinh các trường ở các khu vực khác. 

2.3.  Các trường phổ thông có nhiều cấp học tư thục căn cứ vào chỉ tiêu và hướng dẫn 

của  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai quy định để xét tuyển. 

2.4. Trường tiểu học, trung học cơ sở Nguyễn Khuyến và trường Phổ thông thực hành sư 

phạm tổ chức tuyển sinh cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên phạm vi thành 

phố bằng hình thức xét tuyển. 
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3. Tuyển sinh đối với học sinh lớp 5 đã thực hiện chương trình thí điểm của Đề án 

“Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025”. 

Thực hiện Quyết định số 465/QĐ-SGDDT ngày 12-6-2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

“về việc chọn đơn vị tham gia triển khai thí điểm chương trình ngoại ngữ mới ở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, thành phố Biên Hoà có 21 trường tiểu học chọn thí điểm 

là: tiểu học Nguyễn Huệ, Thống Nhất B, Tân Hạnh, Nguyễn Khắc Hiếu, Hoá An, An Hảo, 

Tam Hiệp B, Trần Văn Ơn, Quang Vinh, Nguyễn Du, Thống Nhất A, Lê Văn Tám, Phan Chu 

Trinh, Nguyễn Đình Chiểu, Hoà Bình, Phan Bội Châu, Bình Đa, Hiệp Hoà, Tam Hiệp A, Tân 

Phong B, Lê Thị Vân;  

Trong năm học 2019-2020 này, các trường THCS có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và 

đội ngũ giáo viên đạt chuẩn xây dựng kế hoạch mở lớp giảng dạy chương trình thí điểm tiếng 

Anh cho học sinh hoàn thành chương trình tiếng Anh lớp 5 hệ 10 năm và những học sinh 

không học chương trình thí điểm nhưng có nguyện vọng và đạt kết quả khảo sát đầu vào của 

Sở Giáo dục và Đào tạo theo học lớp 6 Đề án “dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục 

quốc dân giai đoạn 2017-2025”.  

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển theo lịch quy định, nếu các đơn vị tiến hành 

tuyển sinh chưa đủ số lượng theo chỉ tiêu giao thì báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo để có 

hướng giải quyết. 

Ngày 31/7/2019, các trường THCS báo cáo về bộ phận phổ thông Phòng GDĐT số học 

sinh đã tiếp nhận (thiếu, đủ so với chỉ tiêu) để Phòng GDĐT công bố rộng rãi trên phương 

tiện thông tin đại chúng. 

Ngay sau khi nhận được hướng dẫn chiêu sinh lớp 1, tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-

2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở thông 

báo rộng rãi đến học sinh và phụ huynh. Thông tin về việc chiêu sinh lớp 1, tuyển sinh lớp 6 

phải được dán nơi dễ nhìn. 

Hiệu trưởng các trường TH, THCS căn cứ kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo có 

trách nhiệm công khai toàn bộ kế hoạch tuyển sinh, thông báo tuyển sinh (cụ thể về chỉ tiêu 

tuyển sinh, thời gian làm việc của trường). Tổ chức phân công người tiếp nhận hồ sơ, tổ chức 

xét duyệt, công khai kết quả trên bảng thông báo của nhà trường. 

Trên đây là kế hoạch chiêu sinh lớp 1, tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020 trên địa bàn 

thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu Hiệu trưởng các trường tổ chức 

triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở GDĐT tỉnh Đồng Nai; 

- TT. Thành uỷ Biên Hoà; 

- TT. HĐND TP. Biên Hoà; 

- UBND/TP Biên Hoà; 

-  Đ/c Phan Chí Cường, PCT.UBND/TP.BH; 

- VP. Thành uỷ Biên Hoà; 

- VP. UBND/TP Biên Hoà; 

- UBND 30 phường, xã; 

- Đài Truyền thanh Biên Hoà;  

- Lãnh đạo Phòng GDĐT; 

- Các bộ phận THTĐ, TTr, KH; 

- Lưu:VT, PT. 
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UBND THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG:………………………….   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6 

NĂM HỌC 2019 – 2020 
 

Kính gửi: Hiệu trưởng trường TH……………………………………. 

 

- Họ và tên học sinh: ………………………………………….. Nam (nữ): 

………. 

- Sinh ngày ……tháng ……năm ……….. Nơi sinh: 

……………………................ 

- Là học sinh lớp 5/….., năm học 2018-2019 của trường tiểu học: ……………….. 

- Hiện cư ngụ tại: ……………………………………………………………… 

- Dân tộc: 

…………………………………………………………………………… 

Đã Hoàn thành chương trình lớp 5 và được công nhận hoàn thành chương trình 

tiểu học năm học 2018- 2019. 

Căn cứ vào hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020 của thành phố, Em 

làm đơn này xin đăng ký xét tuyển vào lớp 6 trường trung học cơ sở 

…………………... thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

Nguyện vọng trên đã được tham khảo ý kiến của gia đình và em sẽ không thay 

đổi nguyện vọng sau khi đăng ký dự xét tuyển. 

Nếu trúng tuyển vào trường THCS em xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc nội quy 

của nhà trường. 

 

Hồ sơ đính kèm: 

(1) Học bạ;                                                          

(2) Bản sao giấy khai sinh; 

(3) Phiếu báo kết quả rèn luyện học tập; 

(4) Giấy xác nhận thuộc đối tượng tuyển  

thẳng, hưởng chính sách ưu tiên, chế độ  

khuyến khích do cấp thẩm quyền cấp (nếu có). 

 

Xác nhận của Cha (Mẹ) Biên Hòa, ngày …… tháng   năm 2019 

  (Ký và ghi rõ họ tên) Người đăng ký xét tuyển 

  (Ký và ghi rõ họ tên) 

  
 

 

 

 

 



11 

 

 

UBND THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG:………………………….   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                 

   

   

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 6 

NĂM HỌC 2019 – 2020 

(dành cho học sinh dự tuyển vào THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

 
 

Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS……………………………………. 

 

- Họ và tên học sinh: ……………………………….. Nam (nữ): ………….. 

- Sinh ngày ……tháng ……năm ……….. Nơi sinh: ………………….................. 

- Là học sinh lớp 5/….., năm học 2018-2019 của trường tiểu học: …………….... 

- Hiện cư ngụ tại: ………………………………………………………………. 

- Dân tộc: ……………………………………………………………………… 

Đã Hoàn thành chương trình lớp 5 và được công nhận hoàn thành chương trình 

tiểu học năm học 2018- 2019 

Nay em làm đơn này xin đăng ký dự tuyển vào lớp 6 trường trung học cơ sở 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai . 

Nếu được trúng tuyển em xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà 

trường. 

Hồ sơ đính kèm: 

(1) Học bạ;                                                          

(2) Bản sao giấy khai sinh; 

(3) Phiếu báo kết quả rèn luyện học tập; 

(4) Giấy xác nhận thuộc đối tượng tuyển  

thẳng, hưởng chính sách ưu tiên, chế độ  

khuyến khích do cấp thẩm quyền cấp (nếu có). 

 

Xác nhận của Cha (Mẹ) Biên Hòa, ngày …… tháng    năm 2019 

  (Ký và ghi rõ họ tên) Người đăng ký xét tuyển 

  (Ký và ghi rõ họ tên) 
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG:………………………….   ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 

                                 

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 1 

NĂM HỌC....................... 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học: .............................. 

Tôi tên: ....................................Chỗ ở hiện nay:........................................................ 

Là phụ huynh em:......................................................................................................... 

Ngày sinh: ..................................Nơi sinh:.............................Nam (nữ) ......................... 

Tình trạng sức khỏe:........................................................................................................ 

Dân tộc: ..........................................Tôn giáo:............................... …………………….. 

Hộ khẩu thường trú tại: ………….., Tổ ……Khu phố ................Xã, phường………..……,  

Huyện:................................. Tỉnh:.................................................................. 

Nơi ở hiện nay: ………….., Tổ …………….. Khu phố ..............Xã, phường ………….. 

Huyện:........................................ Tỉnh:........................................................................ 

Tên chủ hộ nơi ở hiện nay: ………………………, quan hệ với học sinh (1): ……………  

Diện cư trú tại địa phương (2): ………………………, năm vào sổ cư trú (3): ………………. 

Tình trạng cư trú tại địa phương (4): ………………………………………………………  

Họ tên cha: .................................Năm sinh........................ Nghề nghiệp:......................... 

Điện thoại liên lạc: ……………………… 

Họ tên mẹ: .................................Năm sinh........................ Nghề nghiệp:......................... 

Điện thoại liên lạc: ……………………… 

Họ tên đỡ đầu (nếu có): ............................Năm sinh........................ Nghề nghiệp:..................... 

Điện thoại liên lạc: ……………………… 

Nay tôi viết đơn này kính trình Hiệu trưởng trường Tiểu học:............................................. 

Cho con tôi được vào lớp 1 năm học 2019 – 2020 của quý trường. Được nhận vào học tại trường, gia 

đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường./. 

                                                                   …………., ngày........tháng...........năm............. 

                                                                 Người làm đơn 
                                                               (Ghi rõ họ, tên và ký) 

Đính kèm hồ sơ lớp 1: 

Bản sao giấy khai sinh; 

Bản photocopy hộ khẩu; 

Bản photocopy giấy chứng nhận chế độ chính sách, nếu có 

(thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo, khuyết tật …). 

Chú thích: (1) Quan hệ ông cháu, cha con … (2) thường trú, tạm trú. (3) năm nhập tên học sinh vào sổ cư trú. 

(4) là thường trú vắng mặt (có mặt), tạm trú hay lưu trú  

………………………………………………………………………………………………… 
TRƯỜNG:………………………  BIÊN NHẬN HỒ SƠ NHẬP HỌC LỚP 1 – 2019-2020 

Biên nhận số: …………/2019-2020   (Phụ huynh giữ giấy này thay cho giấy vào lớp 1) 

 
 

                               

Họ và tên: ……………………………, chức vụ: ……………………………… 

Có nhận hồ sơ em: ………………………, sinh ngày:…………., nơi sinh: ……………… 

Họ tên Cha, mẹ (hoặc người đỡ đầu): …………………………………… 

Ngày học sinh đến trường: …………………Phụ huynh xem thông báo danh sách đưa con vào lớp. 

                                                               ……., ngày........tháng...........năm............. 
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                                                                                    Người nhận hồ sơ 
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