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 Số:         /SGDĐT-QLCL  Khánh Hòa, ngày      tháng 4 năm 2022 

 V/v Xét tốt nghiệp THCS năm 2022 và 

 tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 
 

     Kính gửi:  

 - Các phòng Giáo dục và Đào tạo;  

 - Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

Thực hiện Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) Ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở 

(THCS); Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT 

Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông, Sở 

GDĐT hướng dẫn các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT (có học sinh 

THCS) xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2022 và tuyển sinh vào lớp 6 năm học 

2022-2023 như sau: 

A. XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ 

Phòng GDĐT chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục có học sinh lớp 9 

trên địa bàn thực hiện việc xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2022 theo đúng quy 

chế xét tốt nghiệp THCS hiện hành của Bộ GDĐT. 

Những quy định về nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục, của phòng GDĐT; về 

quy trình, nghiệp vụ xét tốt nghiệp, hệ thống biểu mẫu,… các đơn vị thực hiện theo 

hướng dẫn tại Công văn số 442/SGDĐT-KT&KĐ ngày 30/3/2016 của Sở GDĐT về 

việc Xét tốt nghiệp THCS năm 2016 và tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2016-2017 

(Sau gọi tắt là Công văn 442). 

Lịch công tác xét tốt nghiệp THCS năm 2022: 

Nội dung công việc 
Ngày, giờ 

(Thời gian chậm 

nhất để thực hiện) 

    Phòng GDĐT trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định 

thành lập hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS của các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn 

10/5/2022 

    Các hội đồng xét tốt nghiệp THCS hoàn thành công việc xét tốt 

nghiệp, lập danh sách học sinh đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp 

gửi về phòng GDĐT 

25/5/2022 

    Phòng GDĐT báo cáo công tác xét công nhận tốt nghiệp và danh 

sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS về Sở Giáo dục 

và Đào tạo (Phòng Quản lý chất lượng); gửi quyết định công nhận 

tốt nghiệp THCS về các cơ sở giáo dục 

07/6/2022 

    Gửi hồ sơ đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp THCS về Sở 30/6/2022 

    Phòng GDĐT xét tốt nghiệp THCS hệ giáo dục thường xuyên 
Tháng 8 và 

12/2022 
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B. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023 

Sở GDĐT giao cho các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố chủ động trong 

việc lập kế hoạch và thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học  

2022-2023 trên địa bàn quản lý, nhưng phải hoàn thành trước ngày 31/7/2022. 

I. Tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS không chuyên biệt 

Các phòng GDĐT cần lưu ý các vấn đề sau: 

1. Tiếp tục duy trì ổn định trong công tác tuyển sinh vào lớp đầu cấp THCS 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong những năm qua, Sở yêu cầu các phòng GDĐT tiếp 

tục duy trì công tác tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, không tổ chức thi tuyển học 

sinh vào lớp 6. 

2. Trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt kế hoạch tuyển sinh và phối 

hợp với chính quyền địa phương để phân tuyến tuyển sinh. 

3. Toàn bộ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sẽ được các phòng 

GDĐT huyện, thị xã, thành phố phân tuyến tuyển sinh phù hợp để xét tuyển vào học 

lớp 6. Đối với những học sinh chưa được xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu 

học trước ngày 31/5/2022, các phòng GDĐT có kế hoạch chỉ đạo các trường tiểu học 

tổ chức phụ đạo, ôn tập để xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét 

tuyển vào lớp 6 theo tuyến tuyển sinh phù hợp trước khi khai giảng năm học mới. 

4. Căn cứ vào kết quả học tập cấp tiểu học và nhu cầu học tập của các đối 

tượng phổ cập trong độ tuổi phổ thông, phòng GDĐT lên kế hoạch phân bố chỉ tiêu 

tuyển sinh cho từng trường THCS trong phạm vi quản lý của phòng GDĐT và các 

trường THPT có tuyển sinh lớp 6, đồng thời công bố tuyến xét tuyển vào lớp 6 trên 

các phương tiện thông tin đại chúng cho cha, mẹ học sinh và học sinh biết để nộp đơn 

xét tuyển. 

Nếu trường được phân tuyến tuyển sinh có số lượng học sinh đúng tuyến nộp 

đơn xét tuyển vượt chỉ tiêu tuyển sinh, phòng GDĐT có kế hoạch bố trí học sinh nộp 

đơn xét tuyển vào trường THCS, THPT (có tuyển sinh 6) có địa bàn gần nơi học sinh 

cư trú nhất. 

5. Phòng GDĐT hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND huyện, thị xã, thành 

phố về việc giải quyết những học sinh xét tuyển trái tuyến do hoàn cảnh đặc biệt của 

gia đình cũng như tất cả các trường hợp khác. 

Mọi khiếu nại, thắc mắc của học sinh, cha mẹ học sinh về việc phân tuyến 

tuyển sinh và xét tuyển học sinh trái tuyến, phòng GDĐT có trách nhiệm giải trình, 

báo cáo cho Sở GDĐT và UBND huyện, thị xã, thành phố. 

6. Phòng GDĐT ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường THCS, 

THPT (có tuyển sinh 6) để thực hiện công tác tuyển sinh tại trường. 

II. Tuyển sinh vào các trường PT DTNT huyện, thị xã, thành phố 

Trên cơ sở tham khảo quy trình, nghiệp vụ Sở GDĐT đã hướng dẫn trong 

Công văn 442, các phòng GDĐT hướng dẫn các trường phổ thông dân tộc nội trú 

trực thuộc thực hiện việc xét tuyển vào lớp 6 đúng đối tượng và chỉ tiêu được giao 

bằng hình thức xét tuyển, đảm bảo thực hiện đúng quy định tuyển sinh đầu cấp của 
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trường PT DTNT theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc 

nội trú được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 

của Bộ GDĐT. 

 III. Tuyển sinh lớp 6 song ngữ tiếng Pháp 

1. Theo chỉ đạo của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp trong 

khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ năm học 2022-2023, học sinh được 

tuyển thẳng vào các lớp 6 song ngữ tiếng Pháp khi có đủ các điều kiện sau: 

a) Đã hoàn thành chương trình tiểu học. 

b) Có điểm đánh giá định kỳ cuối năm học lớp 5 học lực song ngữ tiếng Pháp 

đạt 6,0 điểm trở lên. 

2. Học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, không đủ điều kiện 

được tuyển sinh vào lớp 6 Chương trình song ngữ tiếng Pháp được tuyển vào lớp 

tiếng Pháp tăng cường (không học các môn khoa học bằng tiếng Pháp). 

3. Hiệu trưởng các trường tiểu học thuộc thành phố Nha Trang có học sinh học 

chương trình song ngữ căn cứ vào tiêu chuẩn trên để lập danh sách và chuyển hồ sơ 

học sinh lớp 5 trường mình đến phòng GDĐT Nha Trang. 

4. Sau khi phòng GDĐT Nha Trang nhận hồ sơ tuyển thẳng vào lớp 6 song 

ngữ, nếu có phụ huynh xin cho con ra khỏi chương trình thì nộp đơn tại phòng GDĐT 

Nha Trang. Phòng GDĐT Nha Trang tổ chức họp xét giải quyết nguyện vọng của 

phụ huynh và học sinh trước khi khai giảng năm học mới. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT hướng dẫn các 

cơ sở giáo dục (có học sinh lớp 9 và có tuyển sinh lớp 6) trên địa bàn thông báo rộng 

rãi để học sinh, phụ huynh học sinh biết chủ trương của Bộ GDĐT, của Sở GDĐT về 

xét công nhận tốt nghiệp THCS và xét tuyển vào lớp 6 năm học mới. Trong quá trình 

triển khai, nếu có điều gì vướng mắc các đơn vị liên hệ với Sở (Phòng Quản lý chất 

lượng, điện thoại: 0258.3816107, 0258.3817310) để trao đổi, giải quyết./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp); 

- Các phòng thuộc Sở (để thực hiện); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Đỗ Hữu Quỳnh 
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