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HUYỆN NHƯ XUÂN 
 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                    Như Xuân, ngày        tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế sàng lọc, tuyển chọn giáo viên,  

học sinh khối mũi nhọn Trường THCS Thị trấn Yên Cát 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN 
 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương  ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

Chính quyền địa phương năm ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 14/2018/TT-

BGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ 

thông; Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông;  

Căn cứ  Nghị quyết 130/NQ-HĐND  ngày 22 tháng 12 năm 2020 của HĐND 

huyện Như Xuân về việc điều chỉnh bổ sung, kéo dài thời gian thực hiện Đề án xây 

dựng điểm về chất lượng mũi nhọn bậc THCS giai đoạn 2015-2020 sang giai đoạn 

2021-2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành theo Quy chế sàng lọc, tuyển chọn giáo viên, học sinh 

khối mũi nhọn trường THCS TT Yên Cát gồm 4 chương, 9 điều. 

(có Quy chế chi tiết kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: 

Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch; Hiệu trưởng Trường THCS 

Thị trấn Yên Cát, các Trường Tiểu học, THCS, TH&THCS, các đơn vị, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND huyện (báo cáo); 

- Chủ tịch UBND huyện (báo cáo); 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;  

- Các phòng: GD&ĐT, Nội vụ, TC-KH; 

- UBND các xã- thị trấn; 

- Các Trường TH&THCS, THCS, TTGDNN-GDTX; 

- Lưu: VT. 

 

   KT. CHỦ TỊCH 

    PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

                 Lê Anh Tuấn 
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QUY  CHẾ 

Sàng lọc, tuyển chọn giáo viên, học sinh khối mũi nhọn  

Trường THCS Thị trấn Yên Cát 

( Ban hành kèm  theo Quyết định số        /QĐ-UBND  ngày       tháng       năm 2021 

của UBND huyện) 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Mục đích, yêu cầu 

- Việc tuyển chọn giáo viên  khối mũi nhọn Trường THCS TT Yên Cát  nhằm  

tạo động lực trong dạy và học; xây dựng đội ngũ giáo viên tâm huyết, có kinh 

nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi,  góp phần nâng cao chất lượng dạy 

và học của trường THCS TT Yên Cát nói riêng và chất lượng GD toàn huyện nói 

chung.  

- Trên cơ sở kết quả ôn thi học sinh giỏi và kết quả đánh giá, xếp loại giáo 

viên hàng năm, thực hiện điều động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với 

những giáo viên không đáp ứng được yêu cầu của nhà trường,  đồng thời tạo điều 

kiện để tuyển bổ sung giáo viên đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

cho khối mũi nhọn. 

- Việc tuyển chọn, sàng lọc học sinh tạo ra sự cạnh tranh, sự phấn đấu cố 

gắng trong học tập của học sinh tại trường THCS TT Yên Cát và các trường THCS 

trong toàn huyện; giúp cho việc sang lọc những học sinh không đáp ứng được yêu 

cầu, đồng thời phát hiện kịp thời các em  học sinh thật sự có tố chất, có khả năng và 

có sự tiến bộ trong và ngoài khối mũi nhọn để tiếp tục bồi dưỡng. 

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

- Quy chế này  áp dụng trong  việc sàng lọc, tiếp nhận, điều động đối với   

giáo viên dạy  khối mũi nhọn trường THCS Yên Cát 

 -  Hằng năm, thực hiện việc lọc học sinh khối mũi nhọn; đồng thời tuyển 

chọn, bổ sung  những học sinh ngoài nhà trường  thông qua thi tuyển. 

Điều 3. Nguyên tắc tuyển, chọn giáo viên và học sinh  

1. Đối với  giáo viên. 

- Việc tuyển chọn giáo viên cho khối mủi nhọn thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu 

biên chế được cấp có thẩm quyền giao hàng năm và phải đảm bảo số lượng giáo 

viên  theo định mức quy định, cụ thể: Toán: 2 giáo viên; Ngữ văn: 2 giáo viên; 

Tiếng Anh: 2 giáo viên; Hóa: 1 giáo viên; Lý: 1 giáo viên; Sinh: 1 giáo viên; Sử: 1 

giáo viên; Địa: 1 giáo viên; GDCD: 1 giáo viên. 

- Hằng năm, Giáo viên thuộc khối mũi nhọn phải được đánh giá chuẩn nghề 

nghiệp từ mức đạt trở lên, có kinh nghiệm trong ôn thi học sinh giỏi, có học sịnh 

giỏi cấp huyện trở lên, đồng thời phải qua thi sát hạch. 
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2. Đối với học sinh. 

-  Học sinh tuyển mới lớp 6 và đội tuyển lớp 9 do Phòng GD&ĐT tổ chức 

tuyển chọn. 

- Hằng năm, Tiến hành sát hạch Học sinh khối 6,7,8 để sàng lọc, nếu không 

đạt thì sẽ chuyển về các trường theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và tuyển chọn, 

bổ sung các em học sinh từ các trường về đảm bảo theo số lượng được giao. 

CHƯƠNG II 

ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN  KHỐI MŨI NHỌN 

Điều 4. Đối tượng điều động, luân chuyển. 

 Thực hiện điều động, luân chuyển giáo viên dạy tại khối mũi nhọn nếu thuộc 

một trong 3 tiêu chí sau: 

- Một năm không có học sinh giỏi cấp huyện. 

- Trong hai năm trực tiếp ôn đội tuyển liên tiếp không có học sinh giỏi cấp 

tỉnh. 

- Vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy chế chuyên môn, quy định của ngành: 

bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. 

Điều 5. Bổ sung giáo viên vào khối mũi nhọn. 

 - Giáo viên từ trường khác chuyển đến phải qua sát hạch do Hội đồng sát 

hạch huyện thực hiện; đồng thời đạt các điều kiện quy định tai điều 3 Quy chế này. 

- Nội dung, hình thức sát hạch:  

+ Dự giờ 01 tiết dạy trên lớp;  

+ Trình bày giải pháp nâng cao chất lượng ôn luyện học sinh giỏi và phỏng 

vấn một số kiến thức hiểu biết khác có liên quan.  

Thời gian sàng lọc, bổ sung vào tháng 2 hằng năm.    

Điều 6. Hội đồng  sát hạch chọn giáo viên cho khối mũi nhọn. 

             Hội đồng sát hạch giáo viên khối mủi nhọn do Chủ tịch UBND huyện  

thành lập; thành phần hội đồng là các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, 

lãnh đạo phòng Nội vụ, một số chuyên viên có liên quan, quản lý trường THCS TT 

Yên Cát. 

CHƯƠNG III 

 SÀNG LỌC, TUYỂN CHỌN BỔ SUNG HỌC SINH HẰNG NĂM 

Điều 7. Sàng lọc và tuyển bổ sung học sinh. 

a. Học sinh không thực hiện các nội quy, quy định của nhà trường của ngành; 

vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý hoặc chuyển trường. 

b. Đối với tuyển mới: Hằng năm Phòng GD&ĐT sẽ tổ chức thi tuyển vào lớp 

6 khối mũi nhọn vào cuối tháng 5; chỉ tiêu 35 học sinh (có văn văn bản thi tuyển 

hướng dẫn riêng). 
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c. Sàng lọc học sinh  lớp 6,7,8 khối mũi nhọn: Phòng GD&ĐT tổ chức sát 

hạch 1 lần/năm, vào tháng 5 hằng năm; các môn sát hạch chung gồm: Toán, Ngữ 

văn, Tiếng Anh  và môn thứ 4 do học sinh chọn để tham gia đội tuyển. Nếu môn 

tham gia đội tuyển trùng với 3 môn chung nêu trên thì học sinh chỉ phải thi 3 môn, 

môn nào đăng ký thi đội tuyển sẽ tính điểm của môn đội tuyển (nội dung, mức độ đề  

đảm bảo theo chuẩn kiến thức, kỹ năng bậc THCS).  

- Qua sát hạch nếu điểm bình quân từng môn đạt từ 5,0 trở lên, riêng môn 

tham gia đội tuyển  đạt từ 6,0 trở lên (tính theo thang điểm 10) thì tiếp tục được ở lại 

học tại khối mũi nhọn của trường THCS TT Yên Cát. Nếu không đạt điều kiện trên 

nhưng có kết quả thi học sinh giỏi cấp huyện từ giải Nhì trở lên sẽ ưu tiên xét ở lại 

học tiếp. Các trường hợp còn lại sẽ về học tại trường theo nơi đăng ký thường trú. 

d. Tuyển chọn học sinh vào nhà trường, thay thế học sinh không đảm bào 

điều kiện theo mục a, mục c Điều 7 nêu trên.  

Thực hiện việc tuyển bổ sung thông qua thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 

kết hợp với kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện; lấy theo môn và lấy từ cao xuống 

thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì việc tuyển chọn học 

sinh thay thế.  

Điều 8. Hội đồng  tuyển sinh, sàng lọc học sinh khối mũi nhọn. 

 Hằng năm, Trưởng phòng GD&ĐT thành lập hội đồng tuyển sinh, sàng lọc 

học sinh; Hội đồng có trách nhiệm tuyển sinh khối 6  và  sàng lọc học sinh khối 

6,7,8 theo quy định tại điều 7 Quy chế này. Thành phần hội đồng: lãnh đạo Phòng 

GD&ĐT, chuyên viên THCS, Ban giám hiệu trường THCS TT Yên Cát và các 

thành viên khác (nếu cần thiết).  

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

            Điều 9. Nhiệm vụ cụ thể. 

           - Giao  Phòng GD&ĐT chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức 

sàng lọc, tuyển chọn giáo viên và học sinh đảm bảo tính khách quan, chính xác và 

đúng quy định. 

           - Phòng Nội vụ phối hợp với phòng GD&ĐT tổ chức sang lọc, quản lý viên 

chức, bổ sung số quản lý, giáo viên  theo biên chế được giao. 

            - Phòng Tài chính - Kế hoạch: đảm bảo chế độ chính sách cho giáo viên, học 

sinh hằng năm theo Nghị quyết 130/NQ-HĐND  ngày 22 tháng 12 năm 2020 của 

HĐND huyện Như Xuân. 

            - Trường THCS TT Yên Cát: Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục. Hằng 

năm đánh giá giáo viên, học sinh theo quy định; thành lập các đội tuyển học sinh 

giỏi từ khối 6 đến khối 9 và tổ chức ôn luyện theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT. 

           - Đối với các trường TH, TH&THCS, THCS; thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền đến phụ huynh, học sinh về nội dung quy chế; tổ chức ôn luyện cho học sinh 

tham gia thi vào lớp 6 khối mũi nhọn, bổ sung các nguồn học sinh học giỏi các khối 
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6, 7, 8, 9 khi có kế hoạch tuyển chọn bổ sung của Phòng Giáo dục và Đào tạo; tham 

gia tích cực, có chất lượng các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; tiếp nhận 

học sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn của khối mũi nhọn về học tập tại trường./. 
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