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HUYỆN BẢO YÊN 

 

 

Số:          /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Bảo Yên, ngày         tháng 4 năm 2020 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022  

và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, THPT năm 2021 

    

Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 23/02/2018 của UBND tỉnh về 

phân luồng học sinh THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2020, 

định hướng đến năm 2025; Quyết định 2567/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 về việc 

phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong 

giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2025. 

Thực hiện Văn bản số 292/SGD&ĐT-GDTrH ngày 02/3/2021 của Sở 

GD&ĐT Lào Cai về việc tổ chức giáo dục hướng nghiệp và định  hướng phân 

luồng học sinh THCS, THPT; thông báo số 14/TB-SGD&ĐT ngày 18/3/2021 của 

Sở GD&ĐT Lào Cai về Thông báo chỉ tiêu kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào 

tạo năm học 2021-2022. Để nâng cao số lượng, chất lượng tuyển sinh, phân luồng 

sau THCS, THPT. UBND huyện Bảo Yên xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị 

tuyển sinh các lớp đầu cấp và phân luồng năm 2021 như sau: 

I. Mục đích yêu cầu   

1. Mục đích 

- Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh năm học 2020 - 

2021. Thảo luận, đề xuất phương hướng, giải pháp thực hiện công tác tuyển sinh 

năm học 2021 - 2022. 

- Thống nhất các giải pháp huy động trẻ mầm non ra lớp, nâng cao chất 

lượng nghiệm thu học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6, nâng 

cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 THPT, Trung tâm GDNN-

GDTX, các trường nghề, học sinh tốt nghiệp THPT vào các trường chuyên nghiệp, 

đại học và cao đẳng, phấn đấu giảm tỉ lệ học sinh lao động trực tiếp không qua đào 

tạo. 

- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh cho từng cấp học năm học 2021 - 

2022 trên địa bàn huyện. 

- Tạo mối liên hệ giữa các cấp học với chính quyền địa phương, các ban 

ngành đoàn thể nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục của toàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Đánh giá đầy đủ, chính xác những ưu điểm, tồn tại trong việc thực hiện 

nhiệm vụ tuyển sinh các lớp đầu cấp; định hướng, phân luồng học sinh sau tốt 

nghiệp THCS năm học 2020 - 2021. 

- Đề xuất phương hướng, giải pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa 

phương, của cấp học; nhằm nâng cao chất lượng nguồn tuyển sinh, đảm bảo số 

lượng, chất lượng, chỉ tiêu kế hoạch giao. 
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- Hội nghị đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực. Kết luận tại Hội nghị là 

cơ sở cho hoạt động tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022. 

II. Thời gian, địa điểm, thành phần 

1. Thời gian: ½ ngày, từ 7h30’ ngày 22 tháng 4 năm 2021 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5, nhà B khu hành chính huyện Bảo Yên 

3. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 

- Ban chỉ đạo xét TN THCS và tuyển sinh các lớp đầu cấp huyện Bảo Yên 

năm 2021; 

- Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 

- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX; Hiệu trưởng các trường Mầm non, 

Phổ thông trong toàn huyện; 

- Trung tâm văn hóa thể thao - Truyền thông huyện (đưa tin). 

(Kế hoạch này thay cho giấy mời) 

III. Nội dung 

1. Báo cáo đánh giá công tác phân luồng, tuyển sinh năm 2020. Nhiệm vụ, 

giải pháp công tác phân luồng, tuyển sinh năm 2021. 

2. Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện công tác phân luồng năm học 2020 

- 2021 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022. 

3. Tham luận, thảo luận:  

- Tham luận: Theo các nội dung đã phân công 

- Thảo luận tập trung các nội dung sau: 

+ Đánh giá công tác tuyển sinh, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp; công tác 

quản lý, phối hợp tuyển sinh giữa các cơ sở giáo dục, các địa phương trên địa bàn. 

Những vấn đề điều chỉnh, rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện có hiệu quả công 

tác tuyển sinh.  

+ Xây dựng kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022; kế 

hoạch thực hiện công tác phân luồng học sinh sau THCS, THPT năm 2021. Những 

đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền. 

+ Giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển sinh vào lớp 6, phân luồng học sinh lớp 

9 sau tốt nghiệp THCS. Khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp tuyển sinh, 

đề xuất những giải pháp nâng cao tỷ lệ về số lượng, chất lượng tuyển sinh lớp 10 

THPT, PTDTNT THCS&THPT huyện, THPT chuyên, THPT DTNT tỉnh, trung 

tâm GDNN-GDTX huyện và phân luồng vào các trường chuyên nghiệp, dạy nghề 

năm học 2020 - 2021. 

+ Giải pháp huy động số lượng, duy trì tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần. 

Duy trì tỷ lệ học sinh đi học sau khi trúng tuyển vào lớp 10 THPT, trung tâm 

GDNN-GDTX. 

 (Có chương trình Hội nghị kèm theo) 
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IV. Phân công chuẩn bị tham luận tại Hội nghị 

TT Tên tham luận Đơn vị thực hiện 

1 

Vai trò của chính quyền địa phương trong công tác 

tuyên truyền, vận động học sinh tốt nghiệp THCS 

tiếp tục học lên THPT và học nghề 

UBND xã Xuân 

Hòa 

2 
Vai trò của chính quyền địa phương trong công tác 

duy trì và nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần 
UBND xã Tân Tiến 

3 

Công tác phối hợp giữa trường THPT và các  trường 

THCS trong địa bàn tuyển sinh nhằm nâng cao hiệu 

quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

Trường THPT số 3 

Bảo Yên 

4 
Giải pháp duy trì tỷ lệ học sinh đi học sau khi tuyển 

sinh vào lớp 10 THPT 

Trường THPT số 2 

Bảo Yên 

5 

Kết quả trong công tác tuyển sinh năm 2020, giải 

pháp nâng cao tỷ lệ tuyển sinh, đào tạo nghề năm 

2021 

Trung tâm 

GDNN&GDTX 

huyện 

6 

Giải pháp nâng cao hiệu quả phân luồng học sinh 

tham gia học đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp và học nghề sau tốt nghiệp THPT năm 2020-

2021. 

Trường THPT số 1 

Bảo Yên 

7 

Giải pháp nâng cao chất lượng điểm thi vào lớp 10 

THPT, nâng cao số lượng, chất lượng thi vào THPT 

chuyên. 

Trường THCS số 1 

Phố Ràng 

8 
Giải pháp nâng cao hiệu quả phân luồng học sinh lớp 

9 sau tốt nghiệp THCS 

Trường THCS Tân 

Dương 

9 

Giải pháp nâng cao chất lượng nghiệm thu học sinh 

lớp 5, công tác phối hợp giữa trường Tiểu học và 

THCS trường trong địa bàn tuyển sinh nhằm nâng 

cao hiệu quả tuyển sinh vào lớp 6 THCS 

Trường TH số 3 

Kim Sơn 

10 
Một số biện pháp tuyên truyền huy động trẻ, nhà trẻ 

ra lớp  

Trường Mầm non 

Xuân Thượng 

V. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng GD&ĐT 

- Tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình tổ 

chức Hội nghị.  

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị cơ sở vật chất 

và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị. 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chuẩn bị hội trường và công tác tổ 

chức Hội nghị. 

3. Trung tâm văn hóa thể thao - Truyền thông huyện: Cử cán bộ ghi 

hình, đưa tin. 

4. UBND các xã, thị trấn 

Chuẩn bị các ý kiến phát biểu tại Hội nghị (theo nội dung mục III.3. Tham 

luận, thảo luận của văn bản này). 
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5. Các trường Mầm non, Phổ thông, Trung tâm GDNN-GDTX trong 

toàn huyện 

- Xây dựng báo cáo kết quả công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021; nhiệm 

vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển sinh năm học 2021 - 2022 trong đó tập trung 

vào một số nội dung sau:  

+ Cấp Tiểu học tập trung vào đánh giá việc triển khai các biện pháp nâng 

cao chất lượng học sinh lớp 5; công tác tổ chức nghiệm thu, bàn giao học sinh cho 

các trường THCS. 

 + Cấp THCS: Đánh giá chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo; kết quả phân 

luồng học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS năm học 2020 - 2021 đi học THPT, 

TTGDNN-GDTX và đi học nghề. 

 + Cấp THPT: Đánh giá chất lượng học sinh được tuyển; đánh giá tình hình 

học sinh trúng tuyển vào lớp 10 nhưng không đi học. Công tác phân luồng học sinh 

sau tốt nghiệp THPT. 

- Đánh giá công tác phối hợp tuyển sinh, phối hợp quản lý, giáo dục học 

sinh; những vấn đề cần điều chỉnh, rút kinh nghiệm để tổ chức có hiệu quả công 

tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022. 

- Tham gia dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần quy định. Chuẩn bị các ý 

kiến phát biểu tại Hội nghị.  

* Lưu ý: Tổ trưởng tổ giúp việc công tác giáo dục xã/thị trấn tổng hợp báo 

cáo của các đơn vị có cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS trong địa bàn thành báo 

cáo chung gửi UBND huyện qua cơ quan thường trực phòng GD&ĐT. 

VI. Chế độ báo cáo 

Tổ trưởng tổ giúp việc công tác giáo dục xã/thị trấn; các trường THPT, TT 

GDNN-GDTX gửi báo cáo về UBND huyện qua cơ quan thường trực phòng 

GD&ĐT theo địa chỉ mail chuyenmonthcspgd-by@laocai.edu.vn trước ngày 

17/4/2021 để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của toàn huyện. 

Các đơn vị được phân công gửi Báo cáo tham luận về cơ quan thường trực 

Phòng GD&ĐT theo địa chỉ chuyenmonthcspgd-by@laocai.edu.vn trước ngày 

17/4/2021 để đóng tài liệu phục vụ Hội nghị. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm 

học 2021 - 2022 và phân luồng học sinh sau THCS năm 2021; UBND huyện yêu 

cầu các phòng ban chuyên môn liên quan, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị 

trường học trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                           
- Lãnh đạo UBND huyện;  

- BCĐ xét tốt nghiệp THCS và tuyển sinh các lớp đầu cấp; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND; 

- TT văn hóa thể thao - Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- TT GDNN&GDTX, các trường MN, TH, THCS, THPT; 

- Lưu: VT, PGD&ĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Nguyễn Anh Dũng 

mailto:chuyenmonthcspgd-by@laocai.edu.vn
mailto:chuyenmonthcspgd-by@laocai.edu.vn
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO YÊN 
 

CHƯƠNG TRÌNH   

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022  

và phân luồng học sinh sau THCS, THPT năm 2021 
 

 (Kèm theo KH số:        /KH-UBND ngày       tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Bảo Yên) 
 

Thời gian Nội dung chương trình Người tổ chức Người thực hiện 

7h30 - 7h45 

 

Ổn định tổ chức, tuyên bố 

lý do, giới thiệu đại biểu 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

Đại biểu dự Hội 

nghị 

7h45 - 8h00 Khai mạc Hội nghị 
Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

Lãnh đạo UBND 

huyện 

8h00 - 8h45 

Báo cáo đánh giá công tác 

phân luồng, tuyển sinh 

năm 2020. Nhiệm vụ, giải 

pháp công tác phân luồng, 

tuyển sinh năm 2021. 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

Lãnh đạo phòng 

GD&ĐT Thông qua dự thảo kế 

hoạch triển khai thực hiện 

công tác phân luồng năm 

học 2020 - 2021 và tuyển 

sinh các lớp đầu cấp năm 

học 2021 - 2022. 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

8h45 - 9h00 

Phát biểu về công tác 

tuyển sinh trường 

PTDTNT tỉnh 

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

Hiệu trưởng 

trường PTDTNT 

THCS&THPT 

9h00 - 9h15 Nghỉ giải lao 

9h15 - 10h30 

Tham luận, phát biểu của 

đại biểu, thảo luận về công 

tác tuyển sinh của các đơn 

vị tham dự Hội nghị 

Trưởng ban và 

phó ban chỉ đạo 

tuyển sinh chủ trì 

thảo luận; UBND 

xã, thị trấn và các 

đơn vị trường học 

phát biểu ý kiến. 

Tham luận: Các 

đơn vị được phân 

công 

 

Thảo luận: Các 
đại biểu dự Hội 
nghị 

10h30 - 

10h45 

Ký cam kết trách nhiệm 

thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh 

năm học 2021 - 2022 

Lãnh đạo phòng 

GD&ĐT thông 

qua nội dung 

UBND các xã, thị 

trấn và các đơn vị 

trường học tham 

gia ký cam kết. 

10h45 - 11h15 Kết luận, bế mạc Hội nghị  

Văn phòng 

HĐND&UBND 

huyện 

Lãnh đạo UBND 

huyện 
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