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UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG THCS THANH XUÂN 

 

Số: 47/KH-THCSTX 

      

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Thanh Xuân, ngày 29 tháng 5 năm 2018 

KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh năm học 2018 – 2019  

   

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-PGD&ĐT ngày 18 tháng 5 năm 2018 của 

PGD&ĐT quận Thanh Xuân ngày 26/4/2018 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào 

các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018 – 2019 ; Đề án phát triển Giáo 

dục và Đào tạo quận Thanh Xuân giai đoạn 2016 – 2020 ; Đề án xây dựng 

Trường THCS Thanh Xuân theo mô hình chất lượng cao, Trường THCS Thanh 

Xuân xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019  như sau: 

I. Mục đích yêu cầu 

 1. Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, chính xác, công bằng, khách 

quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng 

giáo dục toàn diện. 

2. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển 

sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách 

nhiệm trong công tác tuyển sinh. 

           3. Thực hiện Đề án phát triển Giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân giai 

đoạn 2016-2020, Đề án xây dựng trường THCS Thanh Xuân theo mô hình giáo 

dục chất lượng cao. 

          4. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực 

tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng. 

          5. Tổ chức tuyển sinh hệ song bằng quốc tế Cambridge và tuyển sinh học 

sinh theo tiêu chí chất lượng cao theo đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, 

phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân. 

 II. Nội dung Kế hoạch 

1. Tuyển sinh lớp 6 chương trình song bằng quốc tế Cambridge 

- Tuyển 02 lớp (mỗi lớp 25 học sinh) theo Đề án Thí điểm đào tạo 

chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge tại 

trường THCS trên địa bàn TP Hà Nội: Thực hiện theo phương thức kiểm tra, 

đánh giá năng lực; căn cứ vào Điểm tuyển sinh (ĐTS) để tuyển sinh. 

* Cách tính ĐTS: ĐTS = Tổng điểm các bài kiểm tra theo thang điểm 10,0 

Học sinh phải thực hiện 02 bài kiểm tra, đánh giá năng lực: 

- Bài kiểm tra, đánh giá năng lực môn Tiếng Anh, gồm 02 phần: 

 + Phần viết: Thời gian làm bài là 45 phút; 

 + Phần nghe: Thời gian làm bài là 30 phút; 
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- Bài kiểm tra, đánh giá năng lực môn Toán bằng tiếng Anh theo chuẩn 

IGCSE; thời gian làm bài là 60 phút. 

* Đăng kí nguyện vọng: 

- Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng vào 2 trường thuộc Đề án 

(THCS Chu Văn An- quận Tây Hồ, THCS Thanh Xuân - quận Thanh Xuân, 

THCS Cầu Giấy - quận Cầu Giấy, THCS Nghĩa Tân - quận Cầu Giấy, THCS 

Trưng Vương - quận Hoàn Kiếm, THCS Ngô Sĩ Liên - quận Hoàn Kiếm và lớp 6 

THCS của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) nhưng phải xếp theo thứ 

tự ưu tiên trường nguyện vọng 1 (NV1) và trường nguyện vọng 2 (NV2) 

- Học sinh nhận đơn đăng ký nguyện vọng tại trường nơi học sinh học lớp 

5 tiểu học  

- Thời gian nộp đơn đăng ký nguyện vọng: Học sinh nộp tại trường nơi học 

sinh học lớp 5 tiểu học vào ngày 31/5/2018; trường tiểu học nộp cho phòng 

GDĐT vào ngày 04/6/2018 

 * Thời gian, địa điểm kiểm tra, đánh giá năng lực:  

- Học sinh xem danh sách đăng ký dự kiểm tra, đánh giá năng lực: ngày 

15/6/2018; Dự kiểm tra, đánh giá năng lực: ngày 20/6/2018 

- Địa điểm: Tại trường THCS nơi học sinh đăng ký NV1 

 * Công nhận trúng tuyển: 

 - Căn cứ chỉ tiêu được giao và ĐTS của học sinh đăng ký dự tuyển, trường 

THCS và phòng GDĐT đề xuất điểm chuẩn, Sở GDĐT duyệt điểm chuẩn cho 

trường. 

- Học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2 

- Trường hợp hạ điểm chuẩn: Trường THCS phải niêm yết công khai số 

lượng học sinh đã tuyển, số còn thiếu so với chỉ tiêu, điểm chuẩn mới và thời hạn 

nhận hồ sơ. Khi hạ điểm chuẩn nhà trường chỉ nhận học sinh có NV1, không 

nhận học sinh có NV2. Danh sách HS dự tuyển, ĐXT, điểm chuẩn được công bố 

công khai tại trường.  

2. Tuyển sinh hệ chất lượng cao:  

a. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đã 

hoàn thành chương trình Tiểu học 

b. Số lượng: 06 lớp (mỗi lớp 35 học sinh) 

c. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển (Chia hai đợt: đợt 1 – xét tuyển 

thẳng; đợt 2 – xét tuyển ) 

*  Xét tuyển thẳng 

- Đối tượng:  

+ Học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hoặc có bố (mẹ) có hộ khẩu thường 

trú tại Hà Nội; 

- Điều kiện: 

+ Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học với các tiêu chí:  
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 Lớp 1 : HL Giỏi, HK: Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của học sinh 

Tiểu học ; 

 Lớp 2, 3, 4, 5: Điểm kiểm tra định kì cuối năm môn Toán, Tiếng 

Việt đạt từ 9 điểm trở lên, các môn học khác đạt mức hoàn thành, phần đánh giá  

năng lực phẩm chất đạt mức hoàn thành tốt. 

+ Đạt giải cấp Quốc tế; Quốc gia; Giải Nhất, Nhì cấp Thành phố. 

* Xét tuyển 

- Đối tượng:  

+ Học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hoặc có bố hoặc mẹ có hộ khẩu 

thường trú tại Hà Nội. 

- Điều kiện: 

+ Lớp 1 : HL Giỏi, HK: Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của học sinh Tiểu học  

+ Lớp 2,3,4,5: Điểm kiểm tra định kì cuối năm môn Toán, Tiếng Việt đạt từ 9 

điểm trở lên, các môn học khác đạt mức hoàn thành, phần đánh giá  năng lực 

phẩm chất đạt mức hoàn thành tốt. 

  - Căn cứ xét tuyển: 

+ Xét kết quả học tập từng năm học 

+ Điểm khuyến khích dành cho những học sinh đạt thành tích cá nhân (hoặc đồng 

đội) trong các cuộc thi theo quy định tại Công văn số 4520/SGD&ĐT-QLT của 

sở GD&ĐT Hà Nội ngày 22/12/2017 về thông tin các cuộc thi, các kỳ thi 

Olympic dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017 – 2018.  

+ Điểm ưu tiên dành cho đối tượng diện chính sách được hưởng ưu tiên;  

Tổng điểm xét tuyển = Điểm học tập và rèn luyện + điểm khuyến khích(nếu có)  

+ điểm ưu tiên (nếu có) 

- Lưu ý: 

   Trong trường hợp học sinh bằng điểm nhau thì học sinh có hộ khẩu thường trú 

tại Quận Thanh Xuân và có bố (mẹ) đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc UBND Quận Thanh Xuân sẽ được xét trước; sau đó đến học sinh có bố mẹ 

đang công tác tại các cơ quan đơn vị trực thuộc Quận Thanh Xuân nhưng không 

có HKTT tại Quận Thanh Xuân; tiếp theo đến trường hợp học sinh có HKTT tại 

Quận Thanh Xuân (trong đó ưu tiên học sinh có HKTT tại Phường Thanh Xuân 

Trung trước) 

- Cách tính điểm  

+ Điểm học tập và rèn luyện trong từng năm học: Tổng điểm tối đa 100 

 Lớp 1 : HL Giỏi, HK Tốt được tính 20 điểm/năm ; 
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 Lớp 2, 3, 4, 5: Điểm kiểm tra cuối kì môn Toán, Văn đạt từ 9 điểm 

trở lên; các môn học khác đạt mức hoàn thành; năng lực phẩm chất đạt mức hoàn  

thành tốt được tính 20 điểm/năm. 

 * Quy đổi điểm khuyến khích và ưu tiên 

- Điểm khuyến khích 

+ Điểm khuyến khích dành cho những học sinh đạt thành tích cá nhân (hoặc đồng 

đội) trong các cuộc thi theo quy định tại Công văn số 4520/SGD&ĐT-QLT của 

sở GD&ĐT Hà Nội ngày 22/12/2017 về thông tin các cuộc thi, các kỳ thi 

Olympic dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017 – 2018.  

- Lưu ý:  

+ Các loại giải thưởng nhận huy chương được tính tương đương như sau: Vàng 

(Nhất); Bạc (Nhì); Đồng (Ba). 

+ Học sinh đạt nhiều giải thưởng trong nhiều cuộc thi, chỉ được tính điểm cộng 

của giải đạt cao nhất. 

 - Điểm khuyến khích được quy đổi như sau (áp dụng cho các trường hợp 

xét tuyển đợt 2) 

Cấp chứng nhận giải Giải Điểm quy đổi Ký hiệu 

Thành phố Ba  4 TP3 

 Khuyến khích 3 TP4 

 Nhất 5 QU1 

Quận, Huyện Nhì  4 QU2 

 Ba  3 QU3 

 Khuyến khích 2 QU4 

-  Điểm ưu tiên: Hs có nhiều diện ưu tiên, chỉ được tính điểm của diện ưu 

tiên cao nhất. 

STT Đối tượng Điểm cộng Ký hiệu 

1 Học sinh diện gia đình chính sách 3 CS 

2 Con cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại biên 

giới, hải đảo (có xác nhận của cơ quan) 

2 BG 

3 Con người dân tộc thiểu số 1 DT 

4. Công nhận học sinh trúng tuyển  

- Học sinh trúng tuyển là những học sinh được tuyển thẳng  

- Học sinh trúng tuyển là những học sinh đạt tổng điểm xét tuyển theo thứ tự từ 

cao xuống đến hết chỉ tiêu được giao 

- Trong trường hợp học sinh đạt điểm xét tuyển trùng nhau vượt chỉ tiêu được 

giao: Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ xét tổng điểm khuyến khích của toàn bộ 
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các giải thưởng học sinh đạt được và xếp thứ tự từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu. 

Điểm khuyến khích được tính theo quy đổi nêu trên đối với từng loại giải  

5. Tổ chức tuyển sinh 

 * Đăng kí dự xét tuyển 

- Học sinh đủ tiêu chuẩn nhận đơn dự xét tuyển trên Website của  nhà trường: 

https://thcsthanhxuan.edu.vn 

- Kê khai đủ, đúng các dữ liệu và ký hiệu đúng quy định trên đơn. Cha mẹ học 

sinh (CMHS) và học sinh (HS) phải cam đoan các thông tin cung cấp trong Đơn 

xin dự xét tuyển vào lớp 6 đúng sự thật, nếu không đúng CMHS và HS sẽ bị xử lý 

theo quy định hiện hành và hủy kết quả trúng tuyển. 

 * Lịch tuyển sinh 

Thời gian Nội dung công việc 

01/6 – 02/6/2018 Trường phát hành đơn và hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 

6 năm học 2018 – 2019 trên website của trường. Những 

học sinh không in được đơn trên website của nhà 

trường sẽ đến nhận đơn vào ngày 01/6, 02/6 theo giờ 

hành chính. 

05/6 – 06/6/2018 

Trường nhận đơn và hồ sơ dự tuyển diện tuyển thẳng 

tại trường gồm:  

1. Đơn xin dự xét tuyển có dán ảnh 3x4 theo mẫu 

2. Các loại hồ sơ sau: 

+ Học bạ tiểu học  

+ Hộ khẩu 

+ Các giấy chứng nhận được hưởng cộng điểm khuyến 

khích, ưu tiên (nếu có) 

7/6 – 8/6/2018 Xét tuyển 

9/6/2018 Công bố danh sách trúng tuyển đợt 1 (diện tuyển thẳng) 

11/6 – 15/6/2018  Nhận đơn và thu hồ sơ bản photo của đối tượng học 

sinh sự xét tuyển, hồ sơ gồm: 

1. Đơn xin dự xét tuyển có dán ảnh 3x4 theo mẫu 

2. Các loại hồ sơ sau: 

+ Học bạ tiểu học  

+ Hộ khẩu 

+ Các giấy chứng nhận được hưởng cộng điểm khuyến 

khích, ưu tiên. 
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18/6 – 23/6/2018 Xét tuyển 

25/6/2018 Công bố danh sách trúng tuyển đợt 2 (diện xét tuyển) 

28/6 – 30/6/2018 Thu hồ sơ trúng tuyển bản gốc đợt 2 và thu hồ sơ trúng 

tuyển hệ song bằng Cambrigde 

03/7/2018 Trường tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển bổ sung (nếu có) 

 

* Lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:  

Khi tiếp nhận hồ sơ của HS cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc 

biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin  về cá nhân HS như: họ tên, 

ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ (đối với lớp 6), nếu 

thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy 

khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và 

ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có 

xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho 

HS sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm 

về việc kiểm tra và xác nhận trên. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019  của Trường THCS 

Thanh Xuân. Kính trình Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân xem xét, 

phê duyệt./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT quận Thanh 

Xuân; 

- Lưu VT. 

PHÊ DUYỆT CỦA 

PHÒNG GD&ĐT 

 

 

       HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

  Ngô Thị Diệp Lan 

 

 


