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KẾ HOẠCH
Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp
năm học 2021 - 2022
Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào
các lớp đầu cấp từ năm học 2021-2022;
Ủy ban nhân dân quận xây dựng Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm
học 2021-2022 như sau:
I. YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH
- Đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân trong quận, đặc biệt là con em
gia đình chính sách, gia đình nghèo, công nhân; thực hiện tốt công tác phổ cập
giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục bậc
trung học. Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung
học cơ sở.
- Đảm bảo 100% học sinh lớp 1, lớp 2 và khuyến khích học sinh lớp 6 được
học 2 buổi/ ngày để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời
xây dựng Kế hoạch những năm tiếp theo cho các lớp còn lại học 02 buổi/ngày.
Tiếp tục xây dựng trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế ở bậc
học Mầm non và Tiểu học theo Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6
năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố. Khuyến khích tổ chức dạy và học các
môn Toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam tại các
trường công lập trên địa bàn quận. Chú trọng triển khai Quyết định số 762/QĐUBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê
duyệt Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học
sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn
2021-2030”.
- Thực hiện đúng quy chế ở mỗi bậc học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm
bảo nghiêm túc, an toàn, công bằng, chính xác, đánh giá đúng trình độ người học,
phản ánh đúng chất lượng dạy và học. Đảm bảo phân bổ đầy đủ chỉ tiêu tuyển sinh
đối với các trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và thực hiện kiểm tra công
tác tuyển sinh các lớp đầu cấp.
- Thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến tại các cơ sở giáo dục mầm non,
tiểu học, trung học cơ sở nhằm cải tiến thủ tục hành chính, giảm phiền hà, tiết
kiệm thời gian cho người dân trong việc đăng ký nhập học. Nâng cao tính giám sát
của người dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, chính xác trong
công tác tuyển sinh. Đảm bảo thực hiện đúng an toàn phòng chống dịch bệnh trong
một tổ chức khi thực hiện công tác tuyển sinh.
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- Nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy
định khi tuyển sinh.
II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
1. Huy động trẻ vào trường Mầm non
- Tổng số trường Mầm non công lập: 25
- Dân số độ tuổi sinh năm 2016 (5 tuổi): 4.901
2. Tuyển sinh vào lớp 1
- Tổng số trường Tiểu học công lập: 26
- Dân số độ tuổi sinh năm 2015 (6 tuổi): 5.836
3. Tuyển sinh vào lớp 6
- Tổng số trường Trung học cơ sở công lập: 13
- Số trẻ hoàn thành chương trình bậc tiểu học: 4.615
- Dự kiến tuyển vào lớp Sáu: 4.615
4. Tuyển sinh vào trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc
tế (Thực hiện theo Đề án)
Trường Mầm non 14, Trường Tiểu học Đống Đa.
III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
1. HUY ĐỘNG TRẺ VÀO TRƯỜNG MẦM NON
1.1. Đối tượng
- Huy động 100% trẻ 5 tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn quận
vào trường Mầm non theo tuyến do Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận quy định. Có kế
hoạch để đảm bảo cho trẻ 3 tuổi, 4 tuổi và trẻ có độ tuổi nhà trẻ được đi học. Tăng
dần tỉ lệ huy động trẻ ở độ tuổi nhà trẻ đến trường.
- Tổ chức nhận trẻ từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi (Tại các đơn vị trường
Mầm non Quận, Mầm non Tân Sơn Nhất, Mầm non 6, Mầm non Tuổi Xanh, Mầm
non 8, Mầm non 9, Mầm non 10A, Mầm non 11, Mầm non Họa Mi, Mầm non 13,
Mầm non 14, Mầm non Bàu Cát).
Lưu ý: Các cơ sở giáo dục Mầm non ngoài công lập nhận trẻ 5 tuổi phải đảm
bảo số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp và thực
hiện chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 5 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non
do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
1.2. Hồ sơ nhập học
- Giấy gọi trẻ ra lớp (trẻ mẫu giáo 5 tuổi);
- Khai sinh hợp lệ;
- Giấy chứng nhận sức khỏe;
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- Bản sao hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hợp lệ (nếu không có sổ tạm trú thì phải có
xác nhận của Công an phường chứng minh thuộc diện tạm trú thực tế tại địa
phương).
Lưu ý: Ủy ban nhân dân phường chuyển hồ sơ trẻ 5 tuổi về các trường mầm
non theo phân tuyến của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận.
1.3. Tiến độ thực hiện
- Ngày 02/4/2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ban Chỉ đạo tuyển
sinh quận dự thảo kế hoạch tuyển sinh.
- Ngày 09/4/2021: Tập huấn phần mềm tuyển sinh trực tuyến.
- Ngày 22/4/2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ban Chỉ đạo tuyển
sinh quận phân bổ chỉ tiêu số lượng trẻ vào lớp Lá các trường Mầm non trong
quận, đồng thời triển khai kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp
đầu cấp.
- Từ ngày 24/4/2021 đến ngày 29/4/2021: Các trường Mầm non xây dựng và
triển khai kế hoạch huy động trẻ vào trường Mầm non năm học 2021-2022.
- Ngày 05/5/2021 công khai kế hoạch tuyển sinh của các trường Mầm non
trên cổng thông tin điện tử.
- Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 21/6/2021: Thông báo công khai chỉ tiêu huy
động trẻ Mầm non. Nhà trường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường trong công
tác tổ chức huy động trẻ, tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố về chỉ tiêu,
thời gian huy động trẻ để cha mẹ học sinh hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác
tuyển sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và đúng tuyến quy định.
- Từ ngày 25/6/2021 đến ngày 29/6/2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi
giấy gọi trẻ ra lớp Lá và danh sách phân tuyến đã được Ban Chỉ đạo tuyển sinh
quận duyệt cho Ủy ban nhân dân phường.
- Ngày 30/6/2021: Ủy ban nhân dân phường gửi giấy gọi trẻ ra lớp Lá năm
học 2021-2022 đến từng hộ gia đình.
- Từ ngày 01/7/2021 đến 08/7/2021: Các trường Mầm non tuyển sinh trực
tuyến trên cổng thông tin điện tử
https://tuyensinh.vietschool.vn/DangKyTuyenSinh theo phân bổ của Ban chỉ
đạo tuyển sinh quận.
- Ngày 09/7/2021: Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo số liệu, danh sách học
sinh năm tuổi đã tiếp nhận và chưa ra lớp về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Ngày 12/7/2021: Thông báo danh sách các trẻ được nhận vào học tại trường
năm học 2021-2022. Lập danh sách và dán công khai trên bảng thông tin của
trường cho cha mẹ học sinh theo dõi. Đối với các trường hợp từ chối tiếp nhận nhà
trường phải giải thích rõ cho cha mẹ học sinh biết.
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- Từ ngày 13/7/2021 đến 15/7/2021: Hội đồng tuyển sinh trường xin bổ sung
chỉ tiêu về Ban chỉ đạo tuyển sinh quận (nếu có).
- Ngày 16/7/2021: Các trường Mầm non nộp số liệu tuyển sinh về Phòng
Giáo dục và Đào tạo.
- Ngày 21/7/2021: Các trường Mầm non công bố danh sách học sinh vào lớp
Lá năm học 2021-2022.
- Ngày 30/8/2021: Các trường Mầm non hoàn chỉnh hồ sơ tuyển sinh và nộp
về Phòng Giáo dục và Đào tạo (2 bộ).
1.4. Tuyển sinh trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế
Tiếp tục thực hiện xây dựng mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập
khu vực và quốc tế trong năm học 2021-2022 tại trường Mầm non 14 (Thực hiện
Đề án giai đoạn 2).
2. TUYỂN SINH VÀO LỚP 1
2.1. Đối tượng
- Huy động 100% trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) trong diện đi học đang cư trú
trên địa bàn quận vào học lớp 1 theo tuyến do Ban chỉ đạo tuyển sinh quận quy
định. Không nhận học sinh học sớm tuổi và không nhận học sinh trái tuyến ngoài
quận; Trường hợp ngoại lệ nếu còn chỉ tiêu thì Ban chỉ đạo tuyển sinh quận xét
duyệt.
- Phấn đấu thực hiện sĩ số lớp: (Từ 35 đến 45 học sinh/lớp).
- Đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ ngày để thực hiện Chương
trình giáo dục phổ thông 2018.
- Thực hiện Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2019 của
Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai Đề án dạy học ngoại ngữ trong hệ thống
giáo dục quốc dân trên địa bàn quận giai đoạn 2019-2025. Tổ chức làm quen tiếng
Anh cho học sinh lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và lộ trình
riêng của Thành phố.
- Thực hiện Đề án Tin học được Thường trực Ủy ban nhân dân quận ban
hành.
2.2. Hồ sơ nhập học
- Giấy gọi trẻ ra lớp 1 của phường;
- Khai sinh hợp lệ;
- Bản sao hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hợp lệ (nếu không có sổ tạm trú thì phải có
xác nhận của Công an phường chứng minh thuộc diện tạm trú thực tế tại địa
phương).
Lưu ý: Ủy ban nhân dân phường chuyển hồ sơ trẻ 6 tuổi về các trường tiểu
học theo phân tuyến của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận.
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2.3. Tiến độ thực hiện
2.3.1. Điều tra và lập danh sách gọi trẻ vào lớp 1 năm học 2021-2022
- Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 30/3/2021: Tiến hành điều tra, tuyên truyền
vận động nhân dân đăng ký danh sách trẻ vào lớp 1, rà soát, thống kê và lập danh
sách trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) và trẻ 7 tuổi, trẻ 8 tuổi (sinh năm 2014, 2013) chưa
ra lớp 1 hiện đang cư ngụ trên địa bàn phường.
Lưu ý: Đối với trẻ vào lớp 1 trễ tuổi (7 - 8 tuổi): Ghi rõ lý do học trễ tuổi vào
cột ghi chú.
- Ngày 09/4/2021: Tập huấn phần mềm tuyển sinh trực tuyến.
- Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 17/4/2021: 15 phường gửi số liệu và danh sách
trẻ 6 tuổi, trẻ 7 tuổi và trẻ 8 tuổi chưa ra lớp 1 về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Ngày 22/4/2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ban Chỉ đạo tuyển
sinh quận phân bổ chỉ tiêu số lượng trẻ vào lớp 1 các trường Tiểu học trong quận,
đồng thời triển khai kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu
cấp.
2.3.2. Giai đoạn tiếp nhận học sinh vào lớp 1
Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 01/7/2021 và được công bố kết quả đồng
loạt vào ngày 31/7/2021:
- Từ ngày 24/4/2021 đến ngày 29/4/2021: Các trường Tiểu học xây dựng và
triển khai kế hoạch huy động trẻ vào trường Tiểu học năm học 2021-2022.
- Ngày 05/5/2021 công khai kế hoạch tuyển sinh của các trường Tiểu học trên
cổng thông tin điện tử.
- Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 20/6/2021: Thông báo công khai chỉ tiêu huy
động trẻ lớp 1. Nhà trường phối hợp với Ủy ban nhân dân phường trong công tác
tổ chức huy động trẻ, tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố về chỉ tiêu, thời
gian huy động trẻ để cha mẹ học sinh hiểu rõ, tránh gây áp lực cho công tác tuyển
sinh, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và đúng tuyến quy định.
- Từ 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021: Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận duyệt danh
sách phân tuyến.
- Ngày 26/6/2021: Các trường Tiểu học nhận hồ sơ học sinh theo danh sách
phân tuyến đã được Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận duyệt.
- Từ ngày 26/6/2021 đến ngày 28/6/2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi
giấy gọi trẻ ra lớp 1 và danh sách phân tuyến đã được Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận
duyệt cho Ủy ban nhân dân phường.
- Từ ngày 29/6/2021 đến ngày 30/6/2021: Ủy ban nhân dân phường gửi giấy
gọi trẻ ra lớp 1 năm học 2021-2022 đến từng hộ gia đình.
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- Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 08/7/2021: Các trường Tiểu học tuyển sinh
trực
tuyến
trên
cổng
thông
tin
điện
tử
https://tuyensinh.vietschool.vn/DangKyTuyenSinh theo phân bổ của Ban chỉ
đạo tuyển sinh quận.
- Ngày 09/7/2021: Hội đồng tuyển sinh của trường báo cáo số liệu học sinh
trường đã nhận, danh sách học sinh chưa ra lớp về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Từ ngày 10/7/2021 đến ngày 12/7/2021: Ủy ban nhân dân phường xác minh
danh sách trẻ chưa ra lớp và tiếp tục vận động cha mẹ học sinh đến trường đăng ký
nhập học cho trẻ, gửi danh sách trường hợp bổ sung (nếu có) để Ban Chỉ đạo tuyển
sinh quận phân tuyến bổ sung cho các trường.
- Ngày 19/7/2021: Ủy ban nhân dân phường nhận danh sách các trường hợp
bổ sung (nếu có) đã được Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận duyệt.
- Ngày 20/7/2021 đến ngày 22/7/2021: Các trường Tiểu học tiếp nhận học
sinh ra lớp do Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận phân tuyến bổ sung (nếu có).
- Ngày 23/7/2021: Các trường Tiểu học nộp số liệu tuyển sinh về Phòng Giáo
dục và Đào tạo.
- Ngày 31/7/2021: Các trường Tiểu học công bố danh sách học sinh vào lớp 1
năm học 2021-2022.
- Ngày 02/8/2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác tuyển sinh
cho Ủy ban nhân dân quận Tân Bình và Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Ngày 30/8/2021: Các trường Tiểu học hoàn chỉnh hồ sơ tuyển sinh và nộp
về Phòng Giáo dục và Đào tạo (2 bộ).
2.4. Tuyển sinh vào lớp 1 tăng cường ngoại ngữ
2.4.1. Tuyển sinh lớp 1 chương trình tăng cường ngoại ngữ tiếng Anh
26 trường Tiểu học trên địa bàn quận tổ chức làm quen tiếng Anh cho học
sinh lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và lộ trình riêng của Thành
phố.
2.4.2. Tuyển sinh lớp 1 chương trình song ngữ tiếng Pháp
- Chỉ tiêu: 2 lớp với 70 học sinh tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản.
- Điều kiện: Đạt yêu cầu qua đợt khảo sát khả năng học ngoại ngữ.
- Thời gian và địa điểm tổ chức khảo sát: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
(Thực hiện theo Đề án giai đoạn 2).
- Trường xây dựng kế hoạch gửi về Ban chỉ đạo tuyển sinh quận.
2.4.3. Tuyển sinh lớp 1 chương trình tích hợp
- Thực hiện chương trình tích hợp tại 06 trường Tiểu học: Lê Văn Sĩ, Nguyễn
Thanh Tuyền, Đống Đa, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Quốc Tuấn, Tân Trụ (theo bảng
số liệu).
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- Học sinh tham dự chương trình tích hợp trên tinh thần đăng ký tự nguyện và
không tổ chức khảo sát đầu vào.
- Sĩ số học sinh/lớp không quá 35 học sinh/lớp.
2.5. Tuyển sinh vào lớp 1 tại trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu
vực và quốc tế
Tiếp tục thực hiện xây dựng mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập
khu vực và quốc tế trong năm học 2021-2022 tại trường tiểu học Đống Đa (thực
hiện theo Đề án giai đoạn 2).
3. TUYỂN SINH VÀO LỚP 6
3.1. Đối tượng - Nguyên tắc phân tuyến
- Học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học
trên địa bàn quận Tân Bình được vào học lớp 6 ở các loại hình trường trên địa bàn
quận.
- Học sinh lớp 5 đã theo học tại các trường Tiểu học (công lập, dân lập, tư
thục) trên địa bàn quận đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học đều được phân
tuyến vào trường Trung học cơ sở công lập trong quận theo địa bàn gần trường
tiểu học đã học.
- Sĩ số học sinh/lớp không vượt quá 45 học sinh/lớp.
- Căn cứ vào danh sách học sinh được phân tuyến vào lớp 6 đã được Ban chỉ
đạo tuyển sinh quận duyệt, trường Tiểu học chuyển toàn bộ hồ sơ học sinh lớp 5
sang trường Trung học cơ sở.
- Cha mẹ (hoặc người giám hộ) học sinh đến trường trung học cơ sở theo
danh sách phân tuyến để đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin điện tử cho con
em theo đúng tiến độ.
3.2. Hồ sơ nhập học
- Bản chính học bạ cấp tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình cấp
tiểu học hoặc giấy hoàn thành chương trình cấp tiểu học (do Hiệu trưởng trường
tiểu học cấp). Trường hợp bị mất học bạ hoặc giấy chứng nhận đã hoàn thành
chương trình cấp tiểu học thì Hiệu trưởng trường tiểu học căn cứ vào hồ sơ lưu trữ
tại trường cấp lại lần 2 đúng pháp lý, thủ tục yêu cầu;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bản sao hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hợp lệ (nếu không có sổ tạm trú thì phải có
xác nhận của Công an phường chứng minh thuộc diện tạm trú thực tế tại địa
phương).
Lưu ý: Các trường Tiểu học chuyển hồ sơ học sinh đã hoàn thành chương
trình tiểu học về trường trung học cơ sở theo phân tuyến của Ban chỉ đạo tuyển
sinh quận.
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3.3. Tiến độ thực hiện
3.3.1. Rà soát, lập danh sách
- Ngày 01/4/2021: Hiệu trưởng trường tiểu học lập danh sách và thống kê
chính xác số liệu học sinh lớp 5 theo địa bàn cư trú gửi về Phòng Giáo dục và Đào
tạo.
- Ngày 23/5/2021: Hiệu trưởng các trường tiểu học họp toàn thể cha mẹ học
sinh lớp Năm để triển khai kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp của Ủy ban nhân
dân quận.
- Từ ngày 30/5/2021 đến ngày 03/6/2021: Trường tiểu học giải quyết những
trường hợp cha mẹ (hoặc người giám hộ) rút hồ sơ để học sinh chuyển đi học lớp 6
năm học 2021-2022 ở ngoài quận Tân Bình. Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận không
phân tuyến vào học lớp 6 tại quận Tân Bình đối với những trường hợp này.
- Từ ngày 04/6/2021 đến ngày 08/6/2021: Hiệu trưởng trường tiểu học lập
danh sách học sinh theo phân tuyến.
3.3.2. Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15/6/2021 và được công bố kết
quả đồng loạt vào ngày 15/7/2021.
- Ngày 09/4/2021: Tập huấn phần mềm trực tuyến.
- Ngày 02/4/2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ban Chỉ đạo tuyển
sinh quận dự thảo kế hoạch tuyển sinh.
- Ngày 22/4/2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ban Chỉ đạo tuyển
sinh quận phân bổ chỉ tiêu số lượng trẻ vào lớp 6 các trường Trung học cơ sở trong
quận, đồng thời triển khai kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp
đầu cấp.
- Từ ngày 24/4/2021 đến ngày 29/4/2021: Các trường Trung học cơ sở xây
dựng và triển khai kế hoạch huy động trẻ vào trường Trung học cơ sở năm học
2021-2022.
- Ngày 05/5/2021 công khai kế hoạch tuyển sinh của các trường Trung học cơ
sở trên cổng thông tin điện tử.
- Từ ngày 10/6/2021 đến ngày 12/6/2021: Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận duyệt
danh sách.
- Từ ngày 12/6/2021 đến ngày 14/6/2021: Trường Tiểu học chuyển hồ sơ học
sinh theo danh sách phân tuyến sang trường Trung học cơ sở.
- Từ 21/6/2021 đến 16 giờ 00 ngày 25/6/2021: Tuyển sinh trực tuyến trên
cổng thông tin điện tử https://tuyensinh.vietschool.vn/DangKyTuyenSinh
Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở cần phổ biến thời gian đến
làm thủ tục nhập học tại trường Trung học cơ sở cho toàn thể Cha mẹ học sinh
được biết để thực hiện đúng thời hạn. Sau thời gian trên, nếu Cha mẹ (hoặc người
giám hộ) học sinh không đến trường làm thủ tục nhập học thì nhà trường sẽ xóa
tên trong danh sách tiếp nhận.
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Sau 16 giờ 00 ngày 25/6/2021 các trường trung học cơ sở báo cáo danh sách
cho những trường hợp có tên trong danh sách phân tuyến nhưng không đến làm
thủ tục nhập học tại trường, đồng thời phối hợp với trường tiểu học để báo cáo
Ban chỉ đạo tuyển sinh quận.
- Ngày 26/6/2021: Hội đồng tuyển sinh của trường báo cáo số liệu học sinh
trường đã nhận, danh sách học sinh chưa ra lớp về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021: Các trường trung học cơ sở báo
cáo số liệu tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo gồm: số học sinh trường đã
tiếp nhận, danh sách học sinh nộp hồ sơ nhập học trễ (nếu có), danh sách học sinh
chưa đến làm hồ sơ nhập học về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 07/7/2021: Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận duyệt
bổ sung chỉ tiêu (nếu có).
- Từ ngày 09/7/2021 đến ngày 12/7/2021: Các trường trung học cơ sở tiếp
nhận học sinh theo danh sách đã được Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận duyệt bổ sung
chỉ tiêu (nếu có).
- Ngày 14/7/2021: Các trường Trung học cơ sở báo cáo kết quả tuyển sinh
vào lớp 6 về Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Ngày 15/7/2021: Trường Tiểu học, Trung học cơ sở niêm yết công bố danh
sách học sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022.
- Ngày 02/8/2021: Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả tuyển sinh vào
lớp 6 về Ủy ban nhân dân quận, Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Ngày 30/8/2021: Các trường Trung học cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ tuyển sinh
và nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo (2 bộ).
3.4. Kế hoạch tuyển sinh
3.4.1. Tuyển sinh các lớp 6 tăng cường ngoại ngữ
3.4.1.1. Tiếng Anh
- Tiếp nhận học sinh đã được công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học
và có điểm toàn năm từng kĩ năng từ 6 điểm trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ bậc
2 hoặc chứng chỉ đạt trình độ A2 trở lên theo khung như CEFR hoặc Chứng chỉ
Cambridge Flyer đạt 10/15 khiên trở lên hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 huy
hiệu trở lên hoặc cấp độ Quickmarch của PTE Young Learners đạt Pass tù 3/5 sao
trở lên hoặc là học sinh học Chương trình Tiếng Anh tích hợp lớp 5 từ 6.0 trở lên.
- Các trường trung học cơ sở có lớp 6 chương trình Tiếng Anh tăng cường:
Ngô Sĩ Liên, Âu Lạc, Nguyễn Gia Thiều, Trần Văn Đang, Tân Bình, Quang
Trung, Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần, Ngô Quyền, Trường Chinh, Hoàng Hoa
Thám, Trần Văn Quang.
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3.4.1.2. Tiếng Pháp
- Học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có điểm kiểm tra
định kỳ cuối năm mỗi môn Tiếng Việt và Toán đạt từ 8 điểm trở lên của năm học
lớp Năm và có điểm trung bình của các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6
điểm trở lên được chuyển thẳng vào các lớp 6 tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng
Pháp (Chương trình tiếng Pháp song ngữ) của trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ
Liên. Học sinh đạt điểm trung bình dưới 6 điểm có thể theo học chương trình tiếng
nước ngoài hiện hành.
- Chỉ tiêu: 01 lớp.
3.4.1.3. Tiếng Trung
- Đối tượng tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và đã
được công nhận đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình.
- Trường có lớp 6 chương trình tăng cường Tiếng Trung: Trung học cơ sở
Phạm Ngọc Thạch.
- Chỉ tiêu: 01 lớp.
- Học sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại trường Trung học cơ sở Phạm Ngọc Thạch
từ ngày 01 tháng 6 năm 2021 đến 12 tháng 6 năm 2021.
- Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận duyệt danh sách ngày 14 tháng 6 năm 2021.
- Kết quả sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 6 năm 2021 tại trường THCS
Phạm Ngọc Thạch.
- Cha mẹ học sinh nộp hồ sơ nhập học cho con em tại trường Trung học cơ sở
Phạm Ngọc Thạch từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 đến 15 tháng 7 năm 2021.
Lưu ý: Đối với loại hình lớp học tăng cường ngoại ngữ, hàng năm Hội đồng
trường có trách nhiệm xem xét và báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo để đưa
ra khỏi chương trình các học sinh không theo kịp chương trình và tổ chức khảo sát
tuyển bổ sung nhưng phải bảo đảm sĩ số không vượt quá theo quy định.
3.4.1.4. Lớp 6 chương trình tích hợp
- Điều kiện về trình độ của học sinh để tham dự chương trình tích hợp: Hoàn
thành chương trình tiểu học theo chương trình tích hợp hoặc chương trình tiểu học
của Bộ Giáo dục và Đào tạo có đủ năng lực tiếng Anh theo quy định trình độ đủ
điều kiện theo học chương trình tích hợp cấp trung học cơ sở.
- Học sinh Trung học cơ sở tham gia Chương trình Tích hợp từ lớp 6 phải
thỏa một trong các yêu cầu về Tiếng Anh sau đây:
+ Theo hệ thống Pearson English: học sinh phải cớ chứng chỉ PTE cấp độ
Quickmarch (Pass – số sao tối thiểu 3/5 sao)
+ Theo hệ thống Cambridge English: Học sinh phải có chứng chỉ Flyer (số
khiên tối thiểu 12/15 khiên).
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+ Theo hệ thống ETS: học sinh phải có chứng chỉ TOEFL Primary bậc 2 với
số huy hiệu tối thiểu là 3/4 huy hiệu (TOEFL Primary, Step 2, 3 badges).
+ Học sinh phải được đánh giá đạt bài khảo sát năng lực tiếng Anh đầu vào
của chương trình (Placement test).
- Thực hiện tại 4 trường đảm bảo đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thực
hành thí nghiệm cho các lớp chương trình tích hợp theo quy định của Sở Giáo dục
và Đào tạo: Ngô Sĩ Liên, Nguyễn Gia Thiều, Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám.
- Sĩ số học sinh/lớp không vượt quá 35 học sinh/lớp.
3.4.2. Phân tuyến theo địa bàn trường tiểu học trong quận
- Ban chỉ đạo tuyển sinh quận phân bổ số liệu và duyệt danh sách học sinh
vào lớp 6 trên địa bàn quận.
- Hiệu trưởng trường Tiểu học lập danh sách học sinh đã hoàn thành chương
trình cấp tiểu học vào lớp 6 theo phân bổ của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận. Nếu số
học sinh của một trường Tiểu học được phân bổ đến nhiều trường trung học cơ sở
thì danh sách học sinh vào trường nào sẽ được phân bổ căn cứ trên địa bàn cư trú
của học sinh và ưu tiên cho học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa phương.
- Hội đồng tuyển sinh các trường trung học cơ sở tiếp nhận học sinh vào lớp 6
theo danh sách học sinh Ban chỉ đạo tuyển sinh quận đã duyệt.
3.4.3. Tuyển sinh vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Trần
Đại Nghĩa.
- Đối tượng xét tuyển là những học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu
học có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm
trở lên của năm học lớp 5. Ngoài ra, học sinh phải thực hiện bài khảo sát năng lực
(thòi gian 90 phút).
- Ngày khảo sát dự kiến: ngày 12 tháng 6 năm 2021.
Lưu ý: Nếu không trúng tuyển vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông
Chuyên Trần Đại Nghĩa, học sinh vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của
Ban chỉ đạo tuyển sinh quận.
3.4.4. Lớp 6 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên
- Chỉ tiêu: 01 lớp (50 học sinh)
- Điều kiện: Học sinh từ 11 tuổi trở lên.
- Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 15/7/2021.
- Thành phần hồ sơ:
+ Bản sao Giấy khai sinh (có thị thực);
+ Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học, hoặc học bạ cấp tiểu
học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học;
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+ 01 bản photo hộ khẩu hoặc giấy tạm trú (không phải công chứng).
D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận,
kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021 2022.
- Phối hợp với Công an quận xác minh làm rõ tình trạng cư trú thực tế trên
địa bàn để xác định đối tượng được tuyển sinh (nếu có).
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân 15 phường và các trường tổ chức tuyên
truyền đến cán bộ, công chức, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và Cha mẹ học
sinh Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận về huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các
lớp đầu cấp năm học 2021-2022.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân 15 phường công bố công khai việc phân
tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh tại
các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn.
- Chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác điều tra số liệu chính xác về số trẻ
ở từng độ tuổi đi học trên địa bàn được phân công; phân tuyến tuyển sinh hợp lý
để huy động được số trẻ, số học sinh đến trường với tỉ lệ cao nhất, không để xảy ra
hiện tượng quá tải ở một số trường.
- Tổ chức triển khai quán triệt thật kĩ cho đội ngũ về việc chấp hành quy định
tuyển sinh. Triển khai kế hoạch tuyển sinh của quận cho từng bậc học và chỉ đạo
thành lập Hội đồng tuyển sinh trường để thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng
kế hoạch.
- Tổ chức triển khai và tập huấn tuyển sinh trực tuyến.
- Chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thực hiện nghiêm
túc công tác tuyển sinh theo đúng yêu cầu đề ra, đảm bảo chính xác, công bằng.
- Tổ chức kiểm tra, đôn đốc các trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh
năm học 2021-2022 theo đúng tiến độ. Theo dõi chặt chẽ tình hình tuyển sinh của
từng trường để kịp thời điểu chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với tình hình thực
tế. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định công tác tuyển sinh.
- Báo cáo thường xuyên cho Ban chỉ đạo tuyển sinh quận theo định kỳ, đột
xuất về công tác tuyển sinh năm học 2021-2022.
- Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 về Ủy
ban nhân dân quận và Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Công an quận, 15 phường
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân 15 phường
trong điều tra, lập danh sách, huy động trẻ trên địa bàn phường để đảm bảo tất cả
trẻ đều được đến trường.
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- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân 15 phường làm
rõ tình trạng cư trú trên địa bàn để xác định đối tượng được tuyển sinh.
- Kiểm tra, cấp xác nhận tạm trú đúng quy định.
- Phối hợp với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn
phường để tuyên truyền công tác tuyển sinh trực tuyến và mô hình dạy học của
trường đến cha mẹ học sinh.
3. Phòng Nội vụ
Tham mưu Ủy ban nhân dân quận kế hoạch kiểm tra công tác huy động trẻ
đến trường và tuyển sinh các lớp đầu cấp tại các trường và phường trên địa bàn
quận.
4. Ủy ban nhân dân 15 phường
- Điều tra số liệu chính xác về số trẻ ở từng độ tuổi đi học trên địa bàn
phường, lập danh sách, huy động trẻ để đảm bảo tất cả trẻ đều được đến trường.
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường tổ chức tuyên truyền
đến cán bộ, công chức, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và Cha mẹ học sinh
Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận về huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp
đầu cấp năm học 2021-2022.
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo công bố công khai việc phân tuyến
tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh tại các
trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn.
- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân địa phương về thời gian điều
tra, lập danh sách, các thủ tục và thời gian đăng ký nhập học… (thông qua bản tin
phường, thông báo, họp tổ dân phố…).
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng tuyển sinh các trường
tổng hợp theo dõi tiến độ, danh sách trẻ đã và chưa ra lớp theo phân tuyến; xác
minh những trường hợp chưa ra lớp để vận động, hỗ trợ và tạo điều kiện cho trẻ
đến trường.
- Phối hợp với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn
phường để tuyên truyền công tác tuyển sinh trực tuyến và mô hình dạy học của
trường đến cha mẹ học sinh.
5. Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở
- Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức huy động số trẻ
từng độ tuổi đi học trên địa bàn được phân công, báo cáo số liệu chính xác cho
Ban chỉ đạo tuyển sinh quận.
- Căn cứ kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm
học 2021 - 2022 của Ủy ban nhân quận, các văn bản hướng dẫn Phòng Giáo dục
và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh tại
đơn vị.

