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KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức cho học sinh đăng ký nhập học và xét tuyển bổ sung tuyển sinh 

vào lớp 10 trường THPT Bắc Trà My năm học 2021-2022 

 

Kính gửi:  - UBND huyện Bắc Trà My; 

                  - Phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My; 

                  - UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Trà My; 

                  - Các trường THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện Bắc Trà My; 

                  - GVCN khối 10 năm học 2021-2022 

 

 Căn cứ công văn sô 1685/SGDĐT-CNTTKTKĐ ngày 23/8/2021 của Sở 

GD&ĐT Quảng Nam về việc xét tuyển bổ sung tuyển sinh 10 vào các trường THPT 

công lập năm học 2021-2022. 

 Trường THPT Bắc Trà My xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh đăng ký 

nhập học vào xét tuyển bổ sung vào lớp 10 trường THPT Bắc Trà My năm học 2021-

2022 cụ thể như sau: 

 I. Mục đích, yêu cầu: 

 - Đảm bảo số lượng học sinh ra lớp đủ 80% số lượng học sinh đăng ký xét tuyển 

vào lớp 10 trường THPT Bắc Trà My theo quy định. 

 - Kế hoạch xét bổ sung phải đảm bảo công khai, minh bạch đúng theo quy định 

về tuyern sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm 2021-2022. 

 II. Nội dung:  

 2. Quy định về việc làm thủ tục nhập học đối với học sinh mới trúng tuyển:

 a. Thời gian học sinh khối 10 đăng ký nhập học: 

 - Bắt đầu từ 08h00 ngày 25/8/2021 đến hết 15h00 ngày 01 tháng 9 năm 2021. 

 b. Thủ tục nhập học: 

-  Khi đến đăng ký nhập học phải mang theo một trong các loại giấy tờ sau:  

  + Giấy CMND (Căn cước Công dân); 

 + Giấy khai sinh; 

 + Bản phô tô sổ hộ khẩu (Không cần công chứng); 



 - Liên hệ với GVCN lớp đã được phân công trong ngày tựu trường 01/9/2021 

hoặc  Giáo vụ của nhà trường nếu đến sớm hơn ngày 01/9/2021 để ký vào bản đăng 

ký nhập học.    

 3. Quy trình xét tuyển bổ sung: 

 Bước 1: Đến hết 15h00 ngày 01/9/2021 nhà trường sẽ rà soát danh sách những 

học sinh không đăng ký nhập học và đưa ra khỏi danh sách học sinh khối 10 trường 

THPT Bắc Trà My. 

 Bước 2: Dựa trên bảng điểm xét tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 để tiếp 

tục lấy số thí sinh không được trúng tuyển đợt 1 liền kề cho đến khi số thí sinh được 

lấy bằng với số học sinh không ra lớp ở bước 1 (Học sinh không được trúng tuyển 

đợt 1 không cần làm hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung). 

 Bước 3: Ngày 02/9/2021 lập danh sách học sinh không ra lớp, sách sách đề nghị 

xét tuyển bổ sung gửi về Sở GD&ĐT Quảng Nam để đề nghị phê duyệt. 

 Bước 4: Ngày 03/9/2021 thông báo kết quả, tổ chức xếp lớp cho các học sinh 

được tuyển bổ sung. 

 III. Tổ chức thực hiện: 

 1. Đối với Hiệu trưởng nhà trường: 

 - Xây dựng kế hoạch và thông báo rộng rãi đến toàn thể các địa phương, các 

trường THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện. 

 - Phân công nhiệm vụ cho các cá nhân, bộ phận trong nhà trường thực hiện các 

công tác liên quan đến việc đăng ký nhập học của học sinh. 

 - Lập danh sách học sinh không ra lớp, học sinh được xét tuyển bổ sung để trình 

Sở GD&ĐT Quảng Nam phê duyệt danh sách trúng tuyển bổ sung. 

 2. Đối với bộ phận Giáo vụ: 

 - In mẫu danh sách để học sinh đăng ký nhập học. 

 - Thực hiện việc tiếp đón, hướng dẫn học sinh mới trúng tuyển làm thủ tục nhập 

học theo kế hoạch. 

 3. Đối với GVCN:  

 - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch tựu trường số 01/KH-THPTBTM ngày 

10/8/2021.  

 - Tổ chức cho học sinh kí vào bản đăng ký nhập học theo quy định  

 - Quán triệt học sinh thực hiện nghiêm túc việc ra lớp, duy trì sĩ số để thực hiện 

kế hoạch giáo dục của nhà trường. 

  

 



 4. Đối với học sinh lớp 10 mới trúng tuyển: 

 - Thực hiện việc đăng ký nhấp học đúng theo thời gian quy định và ra lớp thực 

hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Đảm bảo việc duy trì sĩ số 100%. 

 5. Đối với cha mẹ học  sinh: 

 - Đôn đốc, theo dõi học sinh thực hiện việc đăng ký nhập học và thường xuyên 

theo dõi các em trong quá trình theo học tại trường. Phối hợp thường xuyên với nhà 

trường để thực hiện tốt nhất việc giáo dục học sinh. 

 6. Đối với UBND các xã, thị trấn và các trường THCS, TH&THCS trên địa 

bàn huyện Bắc Trà My. 

  Kính đề nghị các đơn vị hỗ trợ thông báo kế hoạch này đến cho toàn thể học 

sinh, cha mẹ học sinh trên địa bàn mới trúng tuyển lớp 10 để các em ra lớp, đăng ký 

nhập học đúng thời gian quy định.  

 Cần nhấn mạnh để học sinh, cha mẹ học sinh biết nếu không ra lớp để đăng 

ký nhập học sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển sau ngày 01/9/2021. Mọi thắc 

mắc về sau nhà trường sẽ không giải quyết. 

 Trên đây là kế hoạch về việc tổ chức cho học sinh đăng ký nhập học và xét 

tuyển bổ sung tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Bắc Trà My năm học 2021-2022. 

Đề nghị các bộ phận và cá nhân liên quan trong nhà trường triển khai thực hiện 

nghiêm túc. Kính đề nghị UBND các xã, thị trấn và lãnh đạo các trường THCS, 

TH&THCS trên địa bàn huyện quan tâm hỗ trợ.  

 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Hồ sơ TS10[TC-TĐGKĐCLGD]; 

- Lưu VT. 
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