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PHƯƠNG ÁN
Phân tuyến tuyển sinh lớp 6, năm học 2021 – 2022
trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

(kèm theo Quyết định số 9133
……. /QĐ-UBND, ngày 14/7/2021
của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ về
quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục
và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng
Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh
trung học phổ thông được sửa đổi và bổ sung tại Thông tư số 18/2014/TTBGDĐT ngày 26/5/2014 và Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018;
Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về giáo dục hòa nhập đối với
người khuyết tật; Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao
động - Thương binh và xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội
đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện;
Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ
thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu về việc Phê duyệt phương án và kế hoạch thi tốt nghiệp trung học
phổ thông quốc gia năm 2021, xét tốt nghiệp Trung học cơ sở năm 2021 và tuyển
sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022;
Căn cứ Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân
dân thành phố Vũng Tàu về việc Phê duyệt Phương án và kế hoạch xét công nhận
hoàn thành chương trình Tiểu học, xét tốt nghiệp Trung học cơ sở (phổ thông và
bổ túc) năm học 2020-2021; tuyển sinh vào các tuyển sinh vào các lớp mầm non,
lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu;
Căn cứ kết quả điều tra về số trẻ trong độ tuổi và đề xuất phân tuyến tuyển
sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 của UBND các phường, xã
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NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Mục đích, yêu cầu
- Những học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2020-2021
và những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học của những năm học trước
nhưng chưa vào học lớp 6 cấp trung học cơ sở, hiện đang cư trú tại thành phố Vũng
Tàu được vào học các trường phổ thông có cấp trung học cơ sở.
- Bố trí nơi học theo vùng (cụm phường) phù hợp với địa bàn học sinh hiện
đang cư trú, điều kiện cơ sở vật chất, kế hoạch phát triển của các trường học và đáp
ứng mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở của địa phương.
- Tuyển sinh những đối tượng học sinh có nơi cư trú thực, có tên trong sổ
phổ cập và danh sách điều tra của Ủy ban nhân dân phường, xã vào tháng 12 năm
2020, được kết xuất từ hệ thống phần mềm trực tuyến Phổ cập giáo dục - xóa mù
chữ.
- Học sinh có nơi cư trú đăng ký không rõ ràng, hai địa chỉ hoặc chưa có
tên trong hồ sơ phổ cập giáo dục và danh sách kết xuất từ phần mềm Phổ cập giáo
dục - xóa mù chữ, học sinh mới chuyển đến thành phố Vũng Tàu từ tháng 01/2021
đến đến nay bố trí vào những trường còn thiếu chỉ tiêu.
2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
a) Độ tuổi
Thực hiện theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển
sinh trung học phổ thông; Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và
trường phổ thông có nhiều cấp học, cụ thể:
Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Đối với những học sinh được học
vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định
thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học
trước. Những trường hợp khác được áp dụng theo Điều 33 Chương V, Điều lệ
trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm
theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo.
b) Đã hoàn thành chương trình tiểu học.
c) Có đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định.
3. Hình thức tuyển sinh
Tuyển sinh trực tuyến: Phụ huynh nhập thông tin vào biểu mẫu, scan hoặc
chụp các giấy tờ (theo yêu cầu về hồ sơ tuyển sinh) gửi đính kèm theo hướng dẫn
tại đường link: https://bariavungtau.tsdc.vnedu.vn/
4. Hồ sơ dự tuyển trực tuyến
- Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 (nhập trực tuyến).
- Scan hoặc bản chụp bản chính các giấy tờ sau để gửi vào phần mềm:
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+ Sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, lưu trú;
+ Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
+ Đối với học sinh ở địa phương khác chuyển đến: Bản chính học bạ tiểu
học có trang xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học hoặc giấy chứng nhận đã
hoàn thành chương trình tiểu học (đối với học sinh học hệ phổ cập).
Lưu ý: Riêng học bạ tiểu học và giấy khai sinh (đối với những học sinh học
tại các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu), đã được các trường Tiểu
học chuyển về các trường THCS theo Phương án phân tuyến tuyển sinh lớp 6 do
UBND Thành phố phê duyệt.
5. Nguyên tắc xét tuyển
- Đúng tuyến.
- Xét diện cư trú thực tại địa bàn, có tên trong phần mềm phổ cập và hồ sơ
điều tra của UBND các phường, xã tại thời điểm tháng 12 năm 2020 theo thứ tự:
Thường trú; tạm trú KT3; lưu trú.
- Những học sinh mới chuyển đến từ tháng 7 năm 2021 đến nay không thực
hiện theo Phương án tuyển sinh này mà bố trí vào những trường còn thiếu chỉ tiêu
tuyển sinh.
- Số lượng học sinh được tuyển không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, thực
hiện chế độ ưu tiên theo thứ tự:
+ Con của gia đình chính sách (con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh, con
của người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh,…”.
+ Con của bộ đội, cảnh sát, kiểm ngư đang công tác tại vùng đảo Trường
Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK1.
+ Con của hộ gia đình thuộc diện nghèo.
+ Con có bố và mẹ là cán bộ, công chức, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
- Việc giải quyết trái tuyến được thực hiện đồng thời trên phần mềm tuyển
sinh, nhà trường nhận và rà soát hồ sơ, chuyển Phòng Giáo dục và Đào tạo xem
xét, tham mưu UBND thành phố phê duyệt.
II. PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH
1. Trường THCS Vũng Tàu
- Chỉ tiêu: 270 học sinh/ 6 lớp.
- Địa bàn tuyển sinh:
+ Những học sinh cư trú thực thuộc địa bàn Phường 1 (trừ những học sinh
mới chuyển đến từ tháng 7/2021 đến nay).
+ Những học sinh cư trú thực tại khu phố 2, 3 thuộc địa bàn Phường 2.
2. Trường THCS Huỳnh Khương Ninh
- Chỉ tiêu: 270 học sinh/ 6 lớp.
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- Địa bàn tuyển sinh:
+ Tất cả học sinh cư trú thực thuộc địa bàn phường Thắng Tam.
+ Những học sinh cư trú thực tại khu phố 5, 6, 7 thuộc địa bàn Phường 2.
+ Những học sinh cư trú thực tại tổ 1, 2 khu phố 4 và những học sinh mới
chuyển đến thường trú, tạm trú, lưu trú từ tháng 01/2021 đến nay thuộc địa bàn
Phường 8.
3. Trường THCS Châu Thành
- Chỉ tiêu: 245 học sinh/ 6 lớp.
- Địa bàn tuyển sinh:
+ Tất cả học sinh cư trú thực thuộc địa bàn Phường 3.
+ Những học sinh cư trú tại khu phố 1 thuộc địa bàn Phường 2.
4. Trường THCS Duy Tân
- Chỉ tiêu: 300 học sinh/ 7 lớp.
- Địa bàn tuyển sinh:
+ Tất cả học sinh cư trú thực thuộc địa bàn Phường 4 (trừ những học sinh
mới chuyển đến từ tháng 7/2021 đến nay).
+ Những học sinh cư trú thực từ tổ 1 đến tổ 14 của khu phố 1 thuộc địa bàn
Phường 7 (trừ những học sinh mới chuyển đến từ tháng 7/2021 đến nay).
+ Những học sinh cư trú thực từ tổ 1 đến tổ 4, tổ 13 và 14 của khu phố 1
thuộc địa bàn phường Thắng Nhì (trừ những học sinh mới chuyển đến từ tháng
7/2021 đến nay).
5. Trường THCS Võ Văn Kiệt
- Chỉ tiêu: 170 học sinh/ 5 lớp.
- Địa bàn tuyển sinh: Tất cả học sinh cư trú thuộc địa bàn Phường 5.
6. Trường THCS Thắng Nhì
- Chỉ tiêu: 200 học sinh/ 5 lớp.
- Địa bàn tuyển sinh:
+ Tất cả học sinh cư trú trên địa bàn phường Thắng Nhì.
+ Những học sinh mới chuyển đến từ tháng 7/2021 đến nay thuộc khu phố
2, 3 phường Nguyễn An Ninh, Phường 4, Phường 7, Phường 9.
7. Trường THCS Võ Trường Toản
- Chỉ tiêu: 315 học sinh/ 7 lớp.
- Địa bàn tuyển sinh:
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+ Những học sinh cư trú thực tại khu phố 1, 2, 3, 4 và những học sinh mới
chuyển đến từ tháng 01/2021 đến tháng 6/2021 của khu phố 5 thuộc địa bàn Phường
9 (trừ những học sinh mới chuyển đến từ tháng 7/2021 đến nay).
+ Những học sinh cư trú thực tại khu phố 2 thuộc địa bàn Phường 7 (trừ
những học sinh mới chuyển đến từ tháng 7/2021 đến nay).
+ Những học sinh cư trú thực tại khu phố 2, 3 thuộc địa bàn phường Nguyễn
An Ninh (trừ những học sinh mới chuyển đến từ tháng 7/2021 đến nay).
8. Trường THCS Nguyễn An Ninh
- Chỉ tiêu: 147 học sinh/ 3 lớp.
- Địa bàn tuyển sinh: Những học sinh cư trú thực tại khu phố 5 thuộc địa
bàn Phường 9 (trừ những học sinh mới chuyển đến từ tháng 1/2021 đến nay).
9. Trường THCS Nguyễn Thái Bình
- Chỉ tiêu: 450 học sinh/ 10 lớp.
- Địa bàn tuyển sinh:
+ Những học sinh cư trú thực tại địa bàn Phường 10, trừ những học sinh cư
trú tại tổ 1, 2, 5, 10 của khu phố 4.
+ Những học sinh cư trú thực tại khu phố 5, 6 thuộc địa bàn phường Nguyễn
An Ninh.
10. Trường THCS Phước Thắng
- Chỉ tiêu: 540 học sinh/ 12 lớp.
- Địa bàn tuyển sinh:
Những học sinh cư trú thực thuộc địa bàn Phường 11 (trừ những học sinh
các tổ 9A, 9B, 9C, 9D, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 12 thuộc khu phố
1).
11. Trường THCS Nguyễn Gia Thiều
- Chỉ tiêu: 495 học sinh/ 11 lớp.
- Địa bàn tuyển sinh:
Tất cả học sinh cư trú thực thuộc địa bàn Phường 12.
11. Trường THCS Ngô Sĩ Liên
- Chỉ tiêu: 525 học sinh/ 12 lớp.
- Địa bàn tuyển sinh:
+ Tất cả học sinh cư trú thực thuộc địa bàn phường Rạch Dừa.
+ Những học sinh cư trú thực tại tổ 1, 2, 5, 10 của khu phố 4 thuộc địa bàn
Phường 10.
+ Những học sinh cư trú thực tại khu phố 1, gồm các tổ 9A, 9B, 9C, 9D, 11,
11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 12 thuộc địa bàn Phường 11.
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12. Trường THCS Thắng Nhất
- Chỉ tiêu: 470 học sinh/ 10 lớp.
- Địa bàn tuyển sinh: Những học sinh cư trú thực trên địa bàn phường
Thắng Nhất.
13. Trường THCS Trần Phú
- Chỉ tiêu: 410 học sinh/ 9 lớp.
- Địa bàn tuyển sinh:
+ Những học sinh cư trú thực trên địa bàn Phường 7, bao gồm: Khu phố 3,
4, 5, 7, 8, 9 và khu phố 6 (từ tổ 1 đến tổ 5 và tổ 8). Trừ những học sinh mới chuyển
đến từ tháng 7/2021 đến nay.
+ Những học sinh cư trú thực từ tổ 1 đến tổ 8 của khu phố 4 thuộc địa bàn
phường Nguyễn An Ninh.
15. Trường THCS Nguyễn Văn Linh
- Chỉ tiêu: 360 học sinh/ 8 lớp.
- Địa bàn tuyển sinh:
+ Những học sinh cư trú thực thuộc địa bàn Phường 8, bao gồm: Khu phố
1, 3, 5, 6, 7; những học sinh từ tổ 3 đến 14 thuộc khu phố 4.
+ Những học sinh cư trú thực tại tổ 6, 7 của khu phố 6 thuộc thuộc địa bàn
Phường 7.
+ Những học sinh cư trú thực tại khu phố 1, khu phố 7 thuộc địa bàn phường
Nguyễn An Ninh.
16. Trường THCS Bạch Đằng
- Chỉ tiêu: 206 học sinh/ 6 lớp.
- Địa bàn tuyển sinh: Tất cả học sinh cư trú thuộc địa bàn xã Long Sơn.
17. Trường TH -THCS -THPT Quốc tế Việt Nam - Singapore
- Chỉ tiêu: 25 học sinh/ 01 lớp (bán trú).
- Địa bàn tuyển sinh: Những học sinh có nguyện vọng học tại trường.
18. Trường TH -THCS -THPT Việt Mỹ
- Chỉ tiêu: 75 học sinh/ 03 lớp (bán trú, nội trú).
- Địa bàn tuyển sinh: Những học sinh có nguyện vọng học tại trường.
19. Trường TH -THCS -THPT Nguyễn Thị Minh Khai
- Chỉ tiêu: 50 học sinh/ 02 lớp (hai buổi, bán trú, nội trú).
- Địa bàn tuyển sinh: Những học sinh có nguyện vọng học tại trường.
20. Trường TH -THCS -THPT Happy School
- Chỉ tiêu: 25 học sinh/ 01 lớp (bán trú).
- Địa bàn tuyển sinh: Những học sinh có nguyện vọng học tại trường.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, phối hợp UBND các phường, xã xây dựng và trình UBND Thành
phố phê duyệt “Phương án tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 – 2022 trên địa bàn
thành phố Vũng Tàu”. Tổ chức triển khai công tác tuyển sinh và huy động học sinh
ra lớp.
- Tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với tình hình thực tế
của địa bàn, về số lượng học sinh toàn thành phố và khả năng tiếp nhận học sinh
của các đơn vị trường học.
- Tập hợp danh sách đăng ký tuyển sinh, phối hợp rà soát số học sinh cư trú
thực trên các địa bàn, gửi danh sách dự tuyển về các đơn vị trường học và phường,
xã.
- Hướng dẫn các trường Tiểu học, Trung học cơ sở tổ chức thực hiện Phương
án phân tuyến tuyển sinh, phê duyệt kết quả tuyển sinh theo Phương án.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyển sinh tại các
trường Trung học cơ sở, thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện công tác tuyển sinh
tại địa bàn các phường, xã.
- Sau thời gian thực hiện Phương án tuyển sinh này, chủ động phối hợp với
Ủy ban nhân dân các phường, xã bố trí vào các trường còn thiếu chỉ tiêu đối với
những học sinh đăng ký nơi cư trú không rõ ràng (nhiều địa chỉ) hoặc chưa có tên
trong danh sách điều tra, học sinh mới chuyển từ huyện hoặc tỉnh khác đến thành
phố Vũng Tàu.
- Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND
Thành phố về tình hình và kết quả xét tuyển sinh lớp 6 trên địa bàn.
2. Ủy ban nhân dân phường, xã
- Phối hợp với ngành giáo dục tuyên truyền phổ biến tới người dân, phụ
huynh học sinh, triển khai thực hiện có hiệu quả Phương án tuyển sinh.
- UBND các phường, xã chịu trách nhiệm về điều tra, lập danh sách trẻ
đang cư trú thực trên địa bàn phụ trách chuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Sau
khi có kết quả thẩm định, UBND phường, xã ký xác nhận danh sách học sinh dự
tuyển, chuyển về các trường Trung học cơ sở.
- Phối hợp thông báo và hướng dẫn cho phụ huynh học sinh đăng ký tuyển
sinh theo hình thức trực tuyến đúng phương án, kế hoạch và lịch của Hội đồng
tuyển sinh.
- Đề xuất phân tuyến bổ sung vào những trường còn thiếu chỉ tiêu cho
những đối tượng học sinh đăng ký nơi cư trú không rõ ràng hoặc chưa có tên trong
danh sách điều tra phổ cập, học sinh mới chuyển từ huyện hoặc tỉnh khác đến thành
phố Vũng Tàu.
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- Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo PCGD phường rà soát, lập danh sách
bổ sung những trẻ chưa đăng ký dự tuyển đang cư trú trên địa bàn. Vận động học
sinh nhập học.
- Kiểm soát chặt việc đăng ký thông tin dự tuyển sinh của học sinh, tránh
các hiện tượng tiêu cực (chạy khẩu, làm hồ sơ giả, xác nhận nơi cư trú sai sự thật...)
gây bất ổn trong công tác tuyển sinh.
3. Các trường Trung học cơ sở
- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường, xã hỗ trợ những điều kiện cần thiết
để công tác tuyển sinh đảm bảo nghiêm túc, an toàn, huy động hết số học sinh hoàn
thành chương trình tiểu học vào học lớp 6.
- Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phổ cậo giáo dục UBND phường,
xã trong việc điều tra, rà soát, lập danh sách trẻ đang cư trú thực trên địa bàn phụ
trách.
- Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh tại đơn vị trường
Trung học cơ sở phụ trách. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí
để Hội đồng tuyển sinh làm việc có hiệu quả.
- Nghiêm túc triển khai hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc
thực hiện Phương án tuyển sinh đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, đảm bảo an ninh,
an toàn. Thông báo và hướng dẫn cho phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh theo
hình thức trực tuyến đúng phương án, kế hoạch và lịch của Hội đồng tuyển sinh.
- Tham mưu Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển những học sinh có địa chỉ
dự tuyển không đúng nơi cư trú thực về học tại trường nơi học sinh cư trú.
4. Các trường Tiểu học
- Tổ chức tuyên truyền tới học sinh và phụ huynh về phương án tuyển sinh.
Thực hiện xác nhận và cấp giấy xác nhận địa chỉ nơi ở thực của học sinh vào cuối
năm học 2020-2021.
- Rà soát danh sách học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học của
trường đã được phân tuyến, đề nghị các phường, xã bổ sung những học sinh còn
thiếu tên trong danh sách dự tuyển.
- Chuyển và bàn giao hồ sơ của học sinh về các trường Trung học cơ sở theo
Phương án phân tuyến tuyển sinh (đính kèm danh sách). Phối hợp thông báo và
hướng dẫn cho phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh theo hình thức trực tuyến
theo kế hoạch và lịch của Hội đồng tuyển sinh.
5. Thời gian tuyển sinh
- Thời gian học sinh đăng ký tuyển sinh, xác nhận, nhập thông tin trên phần
mềm tuyển sinh trực tuyến tại Hội đồng tuyển sinh của các trường Trung học cơ
sở từ ngày 16/7/2021 đến hết ngày 23/7/2021. Hội đồng tuyển sinh họp xét duyệt
vào ngày 24/7/2021 theo hình thức trực tuyến.
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- Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả tuyển sinh vào ngày
28/7/2021. Các trường trung học cơ sở công bố kết quả tuyển sinh vào ngày
30/7/2021.
- Sau tuyển sinh đợt 1, các trường Trung học cơ sở tiếp tục phối hợp huy
động học sinh ra lớp và thực hiện tuyển sinh đợt 2 từ ngày 01/8/2021 đến ngày
04/8/2021. Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả ngày 06/8/2021.
Trên đây là Phương án tuyển sinh lớp 6 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
năm học 2021-2022. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển
khai thực hiện. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan
chức năng triển khai, phối hợp Ủy ban nhân dân các phường, xã và hướng dẫn các
trường Tiểu học, Trung học cơ sở thực hiện nghiêm túc nội dung Phương án; đồng
thời tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và các cấp theo quy định./.
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