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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 23 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2022-2023
Căn cứ Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021
- 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/ĐH, ngày 30/9/2020 của Đại hội đại biểu Đảng
bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kì 2020 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân
sách nhà nước năm 2022;
Căn cứ Chương trình số 04/CT-SGDĐT ngày 29/9/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về Chương trình công tác trọng tâm năm học 2021 - 2022;
Căn cứ Công văn số 461/UBND-KGVX ngày 18/02/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum về kế hoạch tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học
2022-2023.
Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum ban hành Kế hoạch tuyển sinh các cấp học
mầm non, phổ thông năm học 2022-2023, gồm các nội dung cụ thể sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Đảm bảo sự công bằng trong tuyển sinh. Vùng tuyển sinh được xác định đảm
bảo vừa tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân vừa đảm bảo quy định về tuyển
sinh và chế độ của Nhà nước.
- Đối với cấp học mầm non, cấp tiểu học và THCS: Phấn đấu huy động tối đa
trẻ đúng độ tuổi ra lớp, đảm bảo tất cả trẻ em trong độ tuổi có nhu cầu đều được học
và đảm bảo mục tiêu phổ cập giáo dục; đảm bảo chất lượng tuyển sinh.
- Đối với cấp THPT: Đẩy mạnh phân luồng đối tượng học sinh, vận động
những học sinh không đáp ứng được chương trình GDPT tham gia vào học nghề trình
độ trung cấp kết hợp học chương trình GDTX cấp THPT.
2. Mục tiêu cụ thể
- Đối với cấp mầm non: Nhà trẻ (dưới 3 tuổi): 18,6%; Mẫu giáo (từ 3 đến dưới
5 tuổi): 92,4%; Trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,9%;
- Đối với cấp Tiểu học: Trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%;
- Đối với cấp THCS: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6
đạt 99,5%;
- Đối với cấp THPT: Học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 (GDPT và
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GDTX) đạt 70,0%.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Tuyển sinh vào các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo các
huyện, thành phố
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2022-2023 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao
cho các huyện, thành phố tại Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 10/12/2021;
Căn cứ mục tiêu của Kế hoạch.
Phòng Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt
kế hoạch tuyển sinh trên địa bàn. Trong đó, việc giao chỉ tiêu tuyển sinh, xác định địa
bàn tuyển sinh cho các trường cần phù hợp với điều kiện của các trường và thuận lợi
với điều kiện học tập của học sinh.
Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30/7/2022.
2. Tuyển sinh các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
TT

Trường

Đối tượng/
Địa bàn tuyển sinh

Phương thức
tuyển sinh

Ngày bốc
Ngày hoàn
thăm, kiểm
thành tuyển sinh
tra, thi tuyển

2.1. Tuyển sinh vào các trường thực hành sư phạm, các trường trung học phổ thông và
Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Liên Việt Kon Tum
2.1.1. Tuyển sinh mầm non
Mầm non - Đối tượng: Nhà trẻ: trẻ Xét tuyển.
05/6/2022
07/6/2022
THSP Kon dưới 36 tháng tuổi; Mẫu
Tum
giáo: trẻ từ 3 tuổi;
- Địa bàn: Trẻ có hộ khẩu
thường trú tại tỉnh Kon
Tum.
2.1.2. Tuyển sinh vào lớp 1
Tiểu
học - Đối tượng: Trong độ Xét tuyển.
05/6/2022
07/6/2022
THSP Ngụy tuổi quy định;
Như Kon - Địa bàn: Trẻ có hộ khẩu
Tum
thường trú tại tỉnh Kon
Tum.
2.1.3. Tuyển sinh vào lớp 6
a
THCS và - Đối tượng: Trong độ Kết hợp xét
06,07/6/2022 12/6/2022
THPT Liên tuổi quy định, hoàn thành tuyển với
Việt Kon chương trình tiểu học;
kiểm tra môn
Tum
- Địa bàn: Học sinh có hộ Tiếng Việt,
khẩu thường trú hoặc Toán và
đăng ký tạm trú tại tỉnh Tiếng Anh.
Kon Tum.
b
THCS
- Đối tượng: Trong độ - Đối tượng
06,07/6/2022 - Đối tượng 1:
THSP Lý tuổi quy định, hoàn thành 1: Kết hợp
12/6/2022;
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TT

Trường

Đối tượng/
Địa bàn tuyển sinh

Tự Trọng

chương trình tiểu học;
- Địa bàn:
+ Học sinh có hộ khẩu
thường trú hoặc đăng ký
tạm trú tại tỉnh Kon Tum
(Đối tượng 1);
+ Học sinh có hộ khẩu
thường trú tại phường
Quyết Thắng - TP. Kon
Tum (Đối tượng 2).
c
THPT Ngô - Đối tượng: Trong độ
Mây
tuổi quy định, hoàn thành
chương trình tiểu học;
- Địa bàn: Học sinh có hộ
khẩu thường trú tại
phường Ngô Mây và thôn
Trung Thành, xã Vinh
Quang - Tp. Kon Tum.
2.1.4. Tuyển sinh vào lớp 10
a
THPT
- Đối tượng: Trong độ
chuyên
tuổi quy định, tốt nghiệp
Nguyễn Tất THCS từ loại Khá trở lên;
Thành
xếp loại học lực và hạnh
kiểm các lớp cấp THCS
từ loại Khá trở lên;
- Địa bàn: Học sinh có hộ
khẩu thường trú hoặc
đăng ký tạm trú tại tỉnh
Kon Tum.
b

c

THCS và - Đối tượng: Trong độ
THPT Liên tuổi quy định, tốt nghiệp
Việt Kon THCS;
Tum
- Địa bàn: Học sinh có hộ
khẩu thường trú hoặc
đăng ký tạm trú tại tỉnh
Kon Tum.
Các trường - Đối tượng: Trong độ
THPT còn tuổi quy định, tốt nghiệp
lại và Phân THCS;
hiệu THPT

Phương thức
tuyển sinh

xét tuyển với
kiểm tra môn
Tiếng Việt,
Toán và
Tiếng Anh;
- Đối tượng
2: Xét tuyển.

Xét tuyển.

Ngày bốc
Ngày hoàn
thăm, kiểm
thành tuyển sinh
tra, thi tuyển

- Đối tượng 2:
21/6/2022.

21/6/2022

Tổ chức theo 02,03/6/2022 10/6/2022
02 vòng:
+ Vòng 1: Sơ
tuyển;
+ Vòng 2: Thi
tuyển các môn
Ngữ văn,
Toán, Tiếng
Anh và môn
Chuyên.
Kết hợp Xét
13,14/6/2022 27/6/2022
tuyển với Thi
tuyển các
môn: Toán,
Ngữ văn,
Tiếng Anh.
- Công bố kết
quả xét tuyển:
01/7/2022;
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TT

Trường

Đối tượng/
Địa bàn tuyển sinh

Phương thức
tuyển sinh

Lương Thế - Địa bàn: Theo Phụ lục
Vinh
1, 2 đính kèm.
2.2. Tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú
2.2.1 Tuyển sinh - Đối tượng: Theo Điều Xét tuyển.
vào lớp 8,9 18, Quy chế tổ chức và
(Trường
hoạt động của trường phổ
PTDTNT
thông dân tộc nội trú ban
các huyện, hành kèm theo Thông tư
diện hưởng 01/2016/TT-BGDĐT
chế độ nội ngày 15/01/2016 của Bộ
trú)
trưởng Bộ Giáo dục và
2.2.2 Tuyển sinh Đào tạo.
Kết hợp Xét
vào lớp 10 - Địa bàn:
tuyển với Thi
a.
Trường phổ + Trường PTDTNT tỉnh: tuyển các
môn: Toán,
thông dân Tuyển sinh toàn tỉnh;
tộc nội trú + Các trường PTDTNT Ngữ văn,
Tiếng Anh.
Tỉnh
huyện: Tuyển sinh trên
b.
Các trường địa bàn huyện mà trường
phổ thông đứng chân.
dân tộc nội
- Tuyển thẳng các đối
trú huyện
tượng sau:
và
Phân
+ Học sinh dân tộc thiểu
hiệu
số rất ít người;
Trường
PTDTNT
+ Học sinh người dân tộc
Tỉnh tại Ia thiểu số thuộc đối tượng
H'Drai
tuyển sinh đạt giải quốc
Diện gia trở lên về văn hóa,
hưởng chế văn nghệ, thể dục thể
thao, cuộc thi khoa học
độ nội trú
kỹ thuật dành cho học
sinh trung học.
Diện - Đối tượng: học sinh
không
không đủ điều kiện
hưởng chế hưởng chế độ nội trú vào
độ nội trú
học lớp 10 hệ trung học
phổ thông;
- Địa bàn: Theo Phụ lục
1, 2 đính kèm.

Ngày bốc
Ngày hoàn
thăm, kiểm
thành tuyển sinh
tra, thi tuyển

- Xét tuyển bổ
sung (nếu có):
05/7/2022.
21/6/2022

13,14/6/2022 - PT DTNT
tỉnh:
27/6/2022.
- PT DTNT
huyện:
+ Diện hưởng
chế độ nội trú:
29/6/2022.
+ Diện không
hưởng chế độ
nội trú:
01/7/2022
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* Lưu ý đối với tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, PT DTNT
(Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng):
- Thí sinh được đăng ký 03 nguyện vọng xét tuyển vào các trường THPT,
trường PTDTNT (diện không hưởng chế độ nội trú) trên địa bàn qui định (các nguyện
vọng xét tuyển có thể ở các nhóm môn1 khác nhau của cùng một trường hay ở các
trường khác nhau). Việc xét tuyển các nguyện vọng 2 và 3 được thực hiện trong
trường hợp các trường còn thiếu chỉ tiêu.
- Thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường nào phải dự thi tại
trường đó. Thí sinh đăng ký tuyển sinh vào Trường THCS và THPT Liên Việt Kon
Tum; Trường PT DTNT tỉnh; diện có chế độ nội trú các trường PT DTNT huyện nếu
không trúng tuyển thì được tiếp tục xét tuyển 03 nguyện vọng vào các trường THPT,
trường PTDTNT (diện không hưởng chế độ nội trú) trên địa bàn qui định.
3. Tuyển sinh vào Trung tâm GDTX tỉnh Kon Tum và Trung tâm GDNNGDTX các huyện
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kon Tum và Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện tuyển sinh lớp 10 hệ giáo dục thường
xuyên đối với người học đã tốt nghiệp THCS có nguyện vọng vào học.
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 31/8/2022 (riêng đối với tuyển sinh học
viên đang học tại các cơ sở dạy nghề đăng ký học chương trình GDTX cấp THPT:
Hoàn thành trước ngày 15/09/2022).
4. Chỉ tiêu tuyển sinh các trường trực thuộc Sở: Theo các Phụ lục 3, 4 đính
kèm.
III. LỆ PHÍ TUYỂN SINH
Thí sinh dự tuyển đóng lệ phí tuyển sinh theo quy định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Trên cơ sở Kế hoạch tuyển sinh được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt,
hướng dẫn công tác tuyển sinh đối với các đơn vị trực thuộc và Phòng Giáo dục và
Đào tạo các huyện, thành phố để thực hiện.
- Tổ chức cơ sở dữ liệu tuyển sinh đối với tuyển sinh vào lớp 10.
- Tổ chức thi, xét tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Tất
Thành.
- Tổ chức thi, xét tuyển sinh vào lớp 10 Trường THCS - THPT Liên Việt Kon
Tum, các trường THPT còn lại và các trường PTDTNT.
- Ra đề kiểm tra đầu vào đối với tuyển sinh lớp 6 Trường THCS và THPT Liên
Theo định hướng chương trình GDPT 2018 cấp THPT, có 03 nhóm môn sau: Nhóm môn KHTN (Vật lí, Hóa học,
Sinh học); Nhóm môn KHXH (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục pháp luật và Kinh tế); Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật
(Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật).
1
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Việt Kon Tum và đối tượng 1 Trường THCS THSP Lý Tự Trọng (trong trường hợp
số lượng học sinh đăng ký dự tuyển nhiều hơn số lượng tuyển sinh).
- Giám sát công tác tuyển sinh tại các trường: Mầm non THSP Kon Tum, Tiểu
học THSP Ngụy Như Kon Tum trong trường hợp các trường tổ chức bốc thăm.
- Phê duyệt kết quả tuyển sinh các đơn vị trực thuộc.
2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn thành công tác xét tốt nghiệp THCS
ngay sau khi kết thúc năm học. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, trong đó chú ý
vùng tuyển sinh vừa đảm bảo công tác phổ cập, vừa linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân. Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 trên địa bàn.
- Chỉ đạo công tác tuyển sinh vào lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên, đảm bảo hoàn thành công tác tuyển sinh trước 31/8/2022
(riêng đối tượng là học viên đang học tại các cơ sở dạy nghề đăng ký học chương
trình GDTX cấp THPT: Hoàn thành trước ngày 15/09/2022).
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố
- Hoàn thành công tác xét tốt nghiệp THCS trước ngày 25/5/2022.
- Tham mưu UBND huyện, thành phố kế hoạch tuyển sinh năm học 20222023; hướng dẫn công tác tuyển sinh; tổ chức và phê duyệt kết quả tuyển sinh của các
đơn vị trực thuộc.
4. Các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
- Lập phương án tuyển sinh của đơn vị trong đó nêu rõ nguồn lực nhà trường;
định hướng, địa bàn, chỉ tiêu trình Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét.
- Sau khi có kết quả thi tuyển, trình phương án tuyển sinh; điểm xét tuyển sinh
cho từng nguyện vọng, từng nhóm môn trình Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.
- Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ
động tổ chức tuyển sinh đúng theo Kế hoạch và hướng dẫn về công tác tuyển sinh của
Sở Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công khai, chất lượng và
tiết kiệm.
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Kon
Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc, các PGĐ (chỉ đạo);
- UBND các huyện, thành phố (phối hợp);
- Các ĐVHC thuộc Sở (thực hiện);
- Các phòng GDĐT (thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện);
- Lưu: VT, QLCLGDCN.

GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Trung

