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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác tuyển sinh vào học lớp 6 năm học 2021 - 2022 
___________________ 

 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của Ủy ban 

Nhân dân quận Liên Chiêu về việc ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 

năm học 2021 - 2022 trên địa bàn quận Liên Chiểu; 

Thực hiện Quyết định 85/QĐ-PGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

giáo dục năm học 2021 - 2022; 

Trường THCS Lương Thế Vinh xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm 

học 2021-2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách 

quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lƣợng 

giáo dục toàn diện ở cấp học; duy trì và nâng cao chất lƣợng phổ giáo dục trung 

học cơ sở.   

2. Việc tuyển sinh phải thực hiện trên cơ sở thống nhất chỉ đạo của U N  

phƣờng Hòa Minh và phƣờng Hòa Khánh  ắc v   ế hoạch tuyển sinh của ng nh, 

của trƣờng nhằm đảm bảo  ế hoạch ph t triển gi o dục TH S ở đ a phƣơng. 

3. Huy động 100% số học sinh đã hoàn thành chƣơng trình Tiểu học v o lớp 

6 (bao gồm tất cả trẻ  huyết tật còn đủ sức  hoẻ)  

4. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm:  tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất 

lƣợng công tác tuyển sinh, tăng cƣờng cơ sở vật chất cho các trƣờng học; giảm số 

học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những 

trƣờng có số lớp quá lớn). 

5. Thực hiện nghiêm túc quy đ nh v : Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển 

sinh, độ tuổi v  sĩ số học sinh trên một lớp. 

6. Đảm bảo công khai, công bằng v  chỉ tiêu tuyển sinh, đ a bàn tuyển sinh. 

7. Đảm bảo học sinh ở đ a phƣơng đ p ứng đủ đi u  iện để đƣợc ổn đ nh 

học tập. 

II. NỘI DUNG TUYỂN SINH 

1. Hồ sơ dự tuyển 

a) Phiếu đăng  í nhập học (theo mẫu chung của Sở Giáo dục và Đào tạo 

được phát hành rộng rãi tại các nhà sách; nhà trường không phát hành mẫu 



riêng); 

b) Bản chính học bạ tiểu học hoặc các hồ sơ  h c có gi  tr  thay thế học bạ; 

c) Bản sao giấy khai sinh; 

d) Bản sao các loại giấy tờ hƣởng chế độ ƣu tiên,  huyến khích (nếu có). 

đ)  ản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú còn hiệu lực theo quy đ nh của Luật 

 ƣ trú (không cần công chứng, khi nộp hồ sơ cần mang theo bản chính để kiểm 

tra, đối chiếu). 

e) 02 ảnh cỡ 3x4. 

2. Chỉ tiêu, đối tượng, địa bàn tuyển sinh 

Tuyển 340 học sinh ho n th nh chƣơng trình bậc Tiểu học có hộ khẩu 

thƣờng trú hoặc tạm trú có nhà ở chính chủ của cha mẹ học sinh trên đ a bàn 

phƣờng Hòa Minh và có hộ khẩu thƣờng hoặc tạm trú (cùng với bố mẹ, hoặc bố 

hoặc mẹ) tính đến ngày 01/6/2021 trên đ a b n phƣờng Hòa Khánh Bắc nhƣ sau: 

a) Phường Hòa Minh 

Tuyển học sinh có hộ khẩu thƣờng trú hoặc tạm trú có nhà ở chính chủ của 

cha mẹ học sinh: Từ tổ dân phố 68 đến tổ dân phố 94 (từ tổ 145 đến tổ 200 cũ). 

Lưu ý: Đối với các trường hợp học sinh tạm trú khác (không có nhà ở chính 

chủ của cha mẹ học sinh) từ tổ dân phố 68 đến tổ dân phố 94 thuộc phường Hòa 

Minh, thì nhập học tại Trường THCS Nguyễn Chơn, phường Hòa Minh. 

b) Phường Hòa Khánh Bắc 

- Tuyển học sinh có hộ khẩu thƣờng hoặc tạm trú (cùng với bố mẹ, hoặc bố 

hoặc mẹ) tính đến ngày 31/5/2021: Tổ dân phố số 24 đến tổ dân phố 37. 

- Đối với c c trƣờng hợp học sinh tạm trú từ ng y 01/6/2021 trên đ a bàn 

phƣờng Hòa Khánh Bắc từ tổ dân phố 24 đến tổ dân phố 37 thì nhập học tại trƣờng 

THCS Nguyễn  hơn. 

3. Điều kiện dự tuyển, phương thức tuyển sinh 

a) Đi u kiện: 

-  ó đủ hồ sơ hợp lệ 

- Đúng độ tuổi quy đ nh (theo Đi u lệ trƣờng THCS); 

b) Phƣơng thức tuyển sinh: 

- Tuyển sinh vào lớp 6 theo phƣơng thức xét tuyển. 

4. Cách thức đăng ký tuyển sinh 

- PHHS đăng  ý trực tuyến theo đ a chỉ: https://danang.tsdc.vnedu.vn 

- Truy cập vào hệ thống để tra cứu v  đăng  ý. Nếu PHHS không sử dụng 

đƣợc m y tính, nh  trƣờng có Tổ công tác tuyển sinh trực tuyến (thƣờng xuyên 

trực tại trƣờng) sẽ giúp PHHS đăng  ý tại trƣờng. 



- Theo l ch hẹn, PHHS mang đầy đủ hồ sơ theo quy đ nh đến trƣờng để nộp. 

5. Tuyển sinh các lớp tiếng Nhật  

Năm học 2021 - 2022, nh  trƣờng không thực hiện việc tuyển sinh tiếng 

Nhật lớp 6 nhƣ những năm học trƣớc. Tuy nhiên, theo nguỵện vọng của nhi u 

CMHS đƣợc tiếp tục học lên cấp TH S, nh  trƣờng sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể 

để tuyển sinh các lớp tiếng Nhật theo hình thức xã hội hóa (có thu phí) sau khi có 

văn bản chỉ đạo của Phòng G &ĐT và ý kiến thống nhất tự nguyện đăng  ý cho 

con em học tiếng Nhật của CMHS trong cuộc họp đầu năm học. 

6. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ tuyển sinh 

a) Thời gian: 

- Đợt 1: Vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu hằng 

tuần từ ngày 28/6/2021 đến ngày 15/7/2021 hoàn thành công tác tuyển sinh. 

+ Buổi sáng: Từ 8g00 đến 11g00; 

+ Buổi chi u: Từ 14g00 đến 17g00. 

- Để đảm bảo việc phòng, chống d ch Covid-19 đạt hiệu quả trong công tác 

tuyển sinh, nh  trƣờng phân chia thời gian nhận hồ sơ đ a bàn tuyển sinh theo tổ 

dân phố (sau khi Cha, Mẹ học sinh đã đăng ký qua mạng)  nhƣ sau: 

Thời gian Phường Hòa 

Minh 

Phường Hòa 

Khánh Bắc 

Ghi chú 

Ngày 28/6/2021 Tổ 68 và 69 Tổ 24  

Ngày 29/6/2021 Tổ 70 và 71 Tổ 25  

Ngày 30/6/2021 Tổ 72 và 73 Tổ 26  

Ngày 01/7/2021 Tổ 74 và 75 Tổ 27  

Ngày 02/7/2021 Tổ 76 và 77 Tổ 28  

Ngày 05/7/2021 Tổ 78 và 79 Tổ 29  

Ngày 06/7/2021 Tổ 80 và 81 Tổ 30  

Ngày 07/7/2021 Tổ 82 và 83 Tổ 31  

Ngày 08/7/2021 Tổ 84 và 85 Tổ 32  

Ngày 09/7/2021 Tổ 86 và 87 Tổ 33  

Ngày 12/7/2021 Tổ 88 và 89 Tổ 34  

Ngày 13/7/2021 Tổ 90 và 91 Tổ 35  

Ngày 14/7/2021 Tổ 92 và 93 Tổ 36  

Ngày 15/7/2021 Tổ 94 Tổ 37  

- Đợt 2: Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 31/7/2021 (vào các ngày thứ Hai, thứ 

Ba, thứ Tư, thứ Năm và thứ Sáu hằng tuần) tiếp nhận c c trƣờng hợp phụ huynh 

chƣa nộp hồ sơ đợt 1. 

b) Địa điểm: Trƣờng TH S Lƣơng Thế Vinh, số 86 Đặng Huy Trứ, phƣờng 

Hòa Minh, quận Liên Chiểu. 

 



Lưu ý:  

- Để đảm bảo công tác tuyển sinh đúng đối tƣợng và chỉ tiêu do Phòng 

G &ĐT giao, đồng thời đảm bảo trật tự, an toàn trong công tác thu - nhận hồ sơ, 

đ  ngh  các bậc phụ huynh đăng  ý trên phần m m trực tuyến hoặc liên hệ văn 

phòng nh  trƣờng để nhận số thứ tự hoặc giấy hẹn để nộp hồ sơ. 

- Ngo i ra, để đảm bảo công tác phòng, chống d ch Covid-19 hiệu quả trong 

công tác tuyển sinh, nh  trƣờng  ính đ  ngh  Quý phụ huynh thực hiện nghiêm túc 

việc đeo  hẩu trang, sát khuẩn tay v  đo thân nhiệt trƣớc  hi v o trƣờng (Nhà 

trường đã chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn và có nhân viên Y tế đo thân 

nhiệt). 

Mọi thông tin cần tìm hiểu, đ  ngh  các bậc phụ huynh liên hệ tại văn phòng 

nh  trƣờng hoặc qua các số điện thoại dƣới đây để đƣợc hƣớng dẫn thêm: 

- Văn phòng: (0236) 6525.848. 

- Hiệu trƣởng: 0905.276.728 (gặp Thầy Bùi Duy Quốc). 

- Phó Hiệu trƣởng: 0935.72.44.00 (gặp Thầy Phạm Phú Quang). 

7. Tiếp nhận học sinh từ nơi khác đến  

- Thực hiện đúng theo quy đ nh tại  uyết đ nh số 3710/ Đ-U N  ng y 05 

th ng 10 năm 2020 của U N  th nh phố v  việc   ng bố bộ thủ tục h nh chính 

thuộc thẩm quy n giải quyết của UBND quận, huyện tại thành phố Đ  Nẵng. 

Lƣu ý: Nh  trƣờng không nhận bất cứ trƣờng hợp học sinh n o ngo i đ a bàn 

tuyển sinh của trƣờng. Những trƣờng hợp đặc biệt, Phòng Giáo dục v  Đ o tạo 

(G &ĐT) quận sẽ tiếp nhận học sinh và lập danh sách trình UBND quận phê 

duyệt trƣớc ngày 20/8/2021. Nếu phát hiện có ngƣời nhận sai quy đ nh hoặc để xảy 

ra những tiêu cực, bức xúc trong nhân dân hoặc sai sót trong công tác tuyển sinh 

năm học 2021-2022 thì phải ch u trách nhiệm trƣớc lãnh đạo nh  trƣờng, Phòng 

G &ĐT và UBND quận. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Hội đồng tuyển sinh 

- Phân công cụ thể các thành viên v  Quản tr  hệ thống mạng; Hƣớng dẫn 

CMHS v  công tác tuyển sinh trực tuyến. 

- Chỉ đạo tổ công tác tuyển sinh tiếp nhận đăng  ý tuyển sinh trên hệ thống 

trực tuyến. Cập nhật hồ sơ cho học sinh đăng  ý tuyển sinh trực tuyến đối với 

những trƣờng hợp gia đình học sinh kh ng có đủ đi u kiện v  CNTT. 

- Lãnh đạo nh  trƣờng phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong 

thời gian tuyển sinh để hƣớng dẫn chu đ o, giải quyết k p thời c c  hó  hăn thắc 

mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS.  

- Báo cáo v  phòng G ĐT quận số liệu  v  danh s ch đăng  ý tuyển sinh. 

2. Đối với Tổ công tác tuyển sinh vào lớp 6 và hướng dẫn tuyển sinh 

trực tuyến năm học 2021 - 2022 



-  Khi tiếp nhận hồ sơ của HS, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc 

biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin v  c  nhân HS nhƣ: họ tên, ngày 

sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, tạm trú (có xác nhận nhà ở) học 

bạ,... nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao 

giấy  hai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó  ý 

và ghi rõ họ tên, Hiệu trƣởng  ý v  đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có 

xác nhận này sẽ l  căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS 

sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trƣởng nh  trƣờng phải ch u trách nhiệm v  

việc kiểm tra và xác nhận trên; 

-  Trong suốt thời gian tuyển sinh nh  trƣờng tuyệt đối  h ng đƣợc thu hoặc 

vận động cha mẹ HS đóng góp c c  hoản ngo i quy đ nh cho nh  trƣờng. 

- Tổ chức tuyển sinh đúng  uy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, 

thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS. Tuyển sinh đúng tuyến, c c trƣờng hợp đặc 

biệt phải báo cáo và xin ý kiến của Phòng G ĐT. 

- Kết thúc tuyển sinh nh  trƣờng lập danh sách học sinh đã tuyển, báo cáo 

kết quả tuyển sinh với U N  phƣờng Hòa Minh, Hòa Khánh Bắc và phòng 

G &ĐT theo quy đ nh. 

 Trên đây l   ế hoạch tuyển sinh v o 6 năm học 2021-2022 của Trƣờng 

TH S Lƣơng Thế Vinh, nếu có vƣớng mắc, đ  ngh  Cha mẹ học sinh liên hệ tại 

văn phòng nh  trƣờng hoặc qua các số điện thoại trên đây để đƣợc hƣớng dẫn giải 

đ p./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng G &Đ  . Liên Chiểu (để b/cáo); 
- U N  phƣờng: HòaMinh, HòaKhánh Bắc; 
- Hội đồng tuyển sinh; 
- Niêm yết Bảng tin; 

- Website trƣờng; 
- Lƣu: VT, HSTS. 
 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Bùi Duy Quốc 
 

 

 

 

 

 

 


