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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:       /SGDĐT-GDTrH 

V/v tuyển sinh lớp 1, lớp 6, 

lớp 10 năm học 2020-2021 

Đà Nẵng, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

      Kính gửi:  

- Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; 

- Các trường, trung tâm trực thuộc. 
 

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Điều lệ Trường Tiểu học, được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012; Thông tư 

số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT về việc ban hành Điều 

lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và 

trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 

15/02/2012 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

trường THPT chuyên, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT 

ngày 18/4/2014 của Bộ GDĐT;  

Để công tác tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2020-2021 trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, Sở GDĐT yêu 

cầu các đơn vị, trường học triển khai các công việc cụ thể như sau: 

1. Tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 

a) Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện lập kế hoạch tuyển sinh lớp 1, 

lớp 6 năm học 2020-2021 theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế 

của địa phương, quy định của Bộ GDĐT và trình UBND quận, huyện phê duyệt. 

b) Lưu ý một số yêu cầu trong kế hoạch tuyển sinh 

- Chỉ đạo và tổ chức việc phối hợp giữa UBND các xã, phường với các 

trường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6; 

phân tuyến tuyển sinh hợp lý để huy động được số trẻ đến trường với tỷ lệ cao 

nhất; không để xảy ra hiện tượng quá tải ở các trường trên địa bàn. 

- Phòng GDĐT các quận, huyện dựa trên kế hoạch tuyển sinh được 

UBND quận, huyện phê duyệt và điều kiện thực tế, có thể chỉ đạo, hướng dẫn 

các trường Tiểu học (TH), THCS tuyển sinh trực tuyến đảm bảo thuận tiện cho 

cha mẹ học sinh đăng ký, nhập học và công tác quản lý của nhà trường. 

- Các trường TH tuyển 100% trẻ em trong độ tuổi theo quy định tại Điều 

lệ trường TH, các trường THCS tuyển 100% số học sinh đúng độ tuổi đã hoàn 

thành chương trình tiểu học trên địa bàn theo kế hoạch của phòng GDĐT quận, 

huyện. 

- Trường TH Phù Đổng và Trường TH Hoàng Văn Thụ (quận Hải Châu) 

tuyển học sinh vào lớp Tăng cường Tiếng Pháp theo đúng quy định của Bộ 

GDĐT và Sở GDĐT. 
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- Trường THCS Trưng Vương tuyển học sinh học các lớp Tăng cường 

Tiếng Pháp thuộc Trường TH Phù Đổng; Trường THCS Nguyễn Huệ tuyển học 

sinh học các lớp Tăng cường Tiếng Pháp thuộc Trường TH Hoàng Văn Thụ. 

- Trường THCS Tây Sơn, Trường THCS Lê Lợi tiếp tục tuyển mỗi 

trường 02 lớp 6 Tiếng Nhật. 

- Các trường THCS thuộc các quận Liên Chiểu, quận Sơn Trà có tổ chức 

dạy Tiếng Nhật từ lớp 6 với hình thức tự chọn tiếp tục tuyển sinh theo đề án của 

UBND quận. 

- Các trường THCS thuộc quận Cẩm Lệ có tổ chức dạy Tiếng Đức, 

Tiếng Hàn tiếp tục tuyển sinh theo đề án của UBND quận Cẩm Lệ, phòng 

GDĐT quận Cẩm Lệ xây dựng kế hoạch trình UBND quận, huyện phê duyệt, 

hướng dẫn tuyển sinh cho các trường THCS. 

- Số lượng học sinh lớp 6 Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Đức, Tiếng 

Hàn không vượt quá 40 học sinh/1 lớp. Trường hợp số học sinh đăng ký vào lớp 

6 Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Đức, Tiếng Hàn nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, 

Hiệu trưởng báo cáo với Sở GDĐT bằng văn bản để được chỉ đạo, hướng dẫn 

việc kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh theo quy định của Bộ GDĐT. 

- Việc tuyển học sinh ngoài địa bàn quy định (nếu có) thực hiện theo các 

văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và Sở GDĐT. 

c) Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến căn cứ vào tình hình đội ngũ, cơ 

sở vật chất tại đơn vị, phối hợp với quận Cẩm Lệ, Hải Châu xác định địa bàn 

tuyển sinh để lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 và trình Sở 

GDĐT phê duyệt trước ngày 15/6/2020.  

d) Các trường nhiều cấp học, trường ngoài công lập căn cứ số phòng học, 

phòng học bộ môn, đội ngũ giáo viên hiện có,… để xác định chỉ tiêu tuyển sinh, 

báo cáo Sở GDĐT phương án tuyển sinh để Sở duyệt trước khi thực hiện tuyển 

sinh, tổ chức công bố công khai phương án tuyển sinh tại đơn vị mình và trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. Sau khi có kết quả tuyển sinh, các đơn vị 

trình Giám đốc Sở GDĐT phê duyệt danh sách học sinh tại đơn vị.  

đ) Phòng GDĐT thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hằng 

năm, đột xuất về công tác tuyển sinh với Sở GDĐT, với UBND quận, huyện; 

gửi báo cáo về Sở GDĐT kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 

của đơn vị sau khi đã được UBND quận, huyện phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra 

công tác tuyển sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn. 

2. Tuyển sinh lớp 10 

- Phòng GDĐT các quận, huyện, các trường THPT, trường trực thuộc, 

các trung tâm GDTX phổ biến rộng rãi Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm 

học 2020-2021 ban hành theo Quyết định số 275/QĐ-SGDĐT ngày 03/4/2020 

đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh được biết, đặc 

biệt lưu ý đến các điểm mới trong công tác tuyển sinh năm học 2020-2021, đồng 

thời có kế hoạch tổ chức dạy học theo hướng dẫn của Bộ và của Sở GDĐT để 

học sinh đạt kết quả tốt trong kì thi tuyển sinh sắp đến.  
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- Căn cứ Công văn số 803/BGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2020 của Bộ 

GDĐT về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, Sở 

GDĐT dự kiến lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 như 

sau:  

Ngày Buổi Bài thi 
Thời gian 

làm bài 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

Giờ 

thu bài 

18/7/2020 

(Thứ Bảy) 

Sáng Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 10 giờ 00 

Chiều Ngoại ngữ 90 phút 14 giờ 30 16 giờ 00 

19/7/2020 

(Chủ nhật) 
Sáng Toán 120 phút 8 giờ 00 10 giờ 00 

20/7/2020 

(Thứ Hai) 
Sáng Môn chuyên 150 phút 8 giờ 00 10 giờ 30 

 (Ngày 20/7/2020 dành cho thí sinh đăng kí dự thi vào Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn.) 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng GDĐT các 

quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT, trường trực thuộc, Giám đốc các 

Trung tâm GDTX triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND quận, huyện; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trưởng phòng Sở;  

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu VT, GDTrH.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mai Tấn Linh 
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