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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN 
TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

                Số: 39/KH-LTK
Đông Hòa, ngày  01 tháng 6  năm 2020
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh vào các lớp 10 năm học 2020-2021
            
Căn cứ Thông tư ban hành Quy chế Tuyển sinh THCS và Tuyển sinh THPT ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Căn cứ Thông báo số 103/TB-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về Thông báo chỉ tiêu huy động trẻ mầm non và tuyển sinh đầu cấp phổ thông năm học 2020-2021;
 Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-SGDĐT ngày 12/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021; công văn số 404/SGDĐT-QLCL ngày 26/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc thực hiện thông báo số 191/TB-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 và công văn số 421/SGDĐT-QLCL ngày 28/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về hướng dẫn tuyển sinh vào các lướp đầu cấp năm học 2020-2021;
Trường THPT Lê Trung Kiên xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.  Mục đích
- Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THPT nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường.
2. Yêu cầu
- Tổ chức công tác tuyển sinh phải nghiêm túc, an toàn, gọn nhẹ, khách quan và tiết kiệm ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng qui chế Tuyển sinh THCS và Tuyển sinh THPT. 
- Kết quả được thông báo công khai tới học sinh và phụ huynh. 
II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
1. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10  năm học 2020-2021 
Thưc hiện theo thông báo số 103/TB-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về thông báo chỉ tiêu  huy động trẻ mầm non và tuyển sinh đầu cấp phổ thông năm học 2020-2021.
 - Trường THPT Lê Trung Kiên được giao chỉ tiêu là: 484 học sinh;
 - Số lớp : 11 lớp.
2. Địa bàn tuyển sinh 
 Trường THPT Lê Trung Kiên tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thị xã Đông Hòa (theo Kế hoạch số 163/KH-SGDĐT ngày 12/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021).
3. Đối tượng tuyển sinh
 Học sinh đã tốt nghiệp THCS có độ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT.
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và tuyển thẳng
* Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển (ĐKDT) vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 và bì đựng hồ sơ (phiếu đăng ký dự tuyển do Sở GDĐT qui định);
- 02 ảnh cỡ 4x6 cm (01 ảnh dán  vào phiếu đăng ký dự tuyển; 01 ảnh cho vào bì thư để hội đồng thi dán ảnh vào thẻ dự thi,phía sau ảnh ghi: họ tên, ngày, tháng, năm sinh, học sinh trường THCS đang học);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bản sao hộ khẩu thường trú (đối với học sinh khác tuyến được qui định tại mục 4.1 của Kế hoạch số 163/KH-SGDĐT ngày 12/5/2020);
- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;
- Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính);
- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);
- Giấy xác nhận do Ủy ban nhân dân xã, phường cấp (đối với người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.
 *Hồ sơ tuyển thẳng gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính);
- Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;
* Các loại giấy tờ như:
- Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền(nếu có);
- Giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông(nếu có).
5. Phương thức tuyển sinh: Thực hiện theo Kế hoạch số 163/KH-SGDĐT ngày 12/5/2020  của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021. 
  - Thi tuyển 03 bài thi bắt buộc gồm: Ngữ Văn, Tiếng anh, Toán thực hiện theo Qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Ngày thi: Ngày 20/7/2020 đến 21/7/2020 theo lịch thi của Sở GDĐT.
6. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
Thời hạn:  Từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 16/7/2020.
Địa điểm:  Tại Văn phòng Trường THPT Lê Trung Kiên- KP3- phường Hòa  Vinh- thị xã Đông Hòa - Phú Yên. SĐT liên hệ : 057.3531593.
		+ Buổi sáng: Từ 7g30’ đến 11 giờ.
		+ Buổi chiều: Từ 13g30’ đến 17 giờ.
 III. LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH: Thực hiện theo công văn số 421/SGDĐT-QLCL ngày 28/5/2020  của Sở GDĐT về hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021.
IV. CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN VÀ LẬP DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
    Sau khi có kết quả thi của Hội đồng chấm thi, căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được UBND tỉnh giao cho trường, Hội đồng tuyển sinh của  trường tổ chức xét duyệt điểm chuẩn trúng tuyển, lập danh sách thí sinh trúng tuyển trình Sở GDĐT phê duyệt,nhà trường sẽ thông báo kết quả cho học sinh biết ở bảng tin và website của trường theo đại chỉ www.letrungkien.edu.vn. Ngày biên chế lớp học (sẽ có thông báo sau)
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với lãnh đạo nhà trường
- Triển khai Kế hoạch số 163/KH-SGDĐT ngày 12/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên  và Kế hoạch số 39/KH-LTK ngày 29/5/2020 đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh được biết;
- Thành lập Hội đồng tuyển sinh các lớp đầu cấp của nhà trường trình Sở GDĐT phê duyệt;
- Chỉ đạo các bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2. Đối với Hội đồng tuyển sinh
- Tổ chức tuyển sinh theo đúng qui chế của Bộ GDĐT, hướng dẫn của Sở GDĐT;
- Chịu trách nhiệm hướng dẫn thủ tục, thu nhận, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh từ các trường THCS gửi về;
- Công bố điểm chuẩn trúng tuyển, công bố danh sách trúng tuyển theo thời gian qui định và lập danh sách trúng tuyển trình Sở GDĐT phê duyệt;
- Tiếp nhận hồ sơ phúc khảo và trả hồ sơ không trúng tuyển NV1 cho học sinh để đăng ký xét tuyển NV2.
3. Đối với tổ Văn phòng
- Thực hiện nghiêm túc theo sự phân công của Hội đồng tuyển sinh; 
- Chuẩn bị kinh phí và cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 của trường THPT Lê Trung Kiên. Hiệu trưởng nhà trường đề nghị hội đồng tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện tốt kế hoạch này góp phần cho công tác tuyển sinh đảm bảo nghiêm 
túc, an toàn,  khách quan, công bằng và đúng Quy chế./.

Nơi nhận:                      	                                            
- Sở GDĐT (báo cáo);
- Phòng GD Đông Hòa ( phối hợp);
- Các trường THCS trên địa bàn ( phối hợp);
- Website trường;
- Lưu: VT.
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(đã ký)


Ngô Thị Hồng Thắm


