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                           THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021 

                                          

Căn cứ Công văn số 1199/SGD&ĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở GD&ĐT Hà 

Nội hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường mầm non năm học 2021 - 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND quận Thanh 

Xuân về việc thành lập Trường mầm non Thanh Xuân Trung (ĐC: 203 Nguyễn Huy Tưởng, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội); 

Căn cứ Kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân giai đoạn 2021 

- 2025; số điều tra cơ bản về trẻ trong độ tuổi trên địa bàn của UBND 11 phường trong 

Quận; 

Căn cứ Kế hoạch số 10KH-PGD&ĐT ngày 18/05/2021 của Phòng GD&ĐT quận 

Thanh Xuân đã được UBND quận Thanh Xuân  về kế hoạch tuyển sinh vào các trường 

mầm non năm học 2021-2022. Trường MN Thanh Xuân Trung xây dựng Kế hoạch tuyển 

sinh  năm học 2021- 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng qui chế, chính xác, công bằng, khách quan, 

hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ, rõ ràng, công khai tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học 

sinh đăng ký tuyển sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong toàn 

trường. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi. 

- Thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý, đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục 

trẻ. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu 

tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác 

tuyển sinh. 

- Thực hiện Đề án phát triển GD&ĐT quận Thanh Xuân giai đoạn 2021 -2025 tiếp 

tục thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm” (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất 

lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, 

giảm số học sinh trên một lớp). 

- Tuyệt đối đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong quá trình tuyển sinh. 

 

II. CHỈ TIÊU ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH 

1. Chỉ tiêu: 

Chỉ tiêu đươc giao năm học 2020-2021 

Chỉ tiêu Số tuyển sinh mới  

Lớp Học sinh Nhà trẻ MG Bé MG Nhỡ MG lớn 

TS NT MG TS NT MG Lớp  HS Lớp  HS Lớp HS Lớp HS 

13 2 11 583 80 520 2 80 3 55 
4 30 4 0 

           2. Phân tuyến tuyển sinh: 

Tuyển học sinh đúng tuyến: Là những học sinh thuộc diện KT1, có hộ khẩu thường 

trú tại Tổ dân phố số 1, 2, 3, 8, 9, 15, 16, 19, 34, 35; Chung cư Imperia số 203 Nguyễn 

Huy Tưởng; Chung cư Vinapharm số 60b Nguyễn Huy Tưởng; Chung cư khu thấp tầng 

Bộ công an số 96, 96B Nguyễn Huy Tưởng; Chung cư Phú Gia số 3 Nguyễn Huy Tưởng; 
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Chung cư Mỹ Sơn số 62 Nguyễn Huy Tưởng; chung cư river park số 69 Vũ Trọng Phụng; 

vinaconext số 57 Vũ Trọng Phụng; 35 Lê Văn Thiêm (Có sổ hộ khẩu hay giấy hẹn đã hoàn 

thành thủ tục nhập khẩu của công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công 

an Phường)  

III. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: 

1. Đăng ký tuyển sinh trực tuyến: 

* Tuyển sinh đối với trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non 

Bước 1: Cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông 

tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn, phần mềm đảm bảo việc CMHS đăng ký 

tuyển sinh trực tuyến. 

 Bước 2: Chọn loại đăng ký tuyển sinh: Cha mẹ chọn loại đăng ký tuyển 

sinh : tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non năm học 2021 – 2022 

     Bước 3: Đăng ký tuyển sinh: Cha mẹ học sinh khai báo đầy đủ thông tin vào biểu 

mẫu trực tuyến. Những thông tin có dấu * là nhất thiết phải khai báo..   

     Sau khi điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu trực tuyến, cha mẹ học sinh nhấn nút 

Tiếp tục để sang bước tiếp theo 

     Bước 4: Xác nhận thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến 

     Sau khi kiểm tra thông tin chính xác, cha mẹ học sinh nhập Mã số xác nhận và nhấn 

vào nút Gửi thông tin để xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến 

     Bước 5: Đăng ký thành công 

     Sau khi cha mẹ học sinh gửi thông tin xác nhận đăng ký tuyển sinh trực tuyến, hệ 

thống sẽ thông báo ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH THÀNH CÔNG và Mã hồ sơ đăng ký 

của học sinh, cha mẹ học sinh nhấn nút Hoàn tất để hệ thống kết thúc và gửi thông tin 

vào hòm thư điện tử (email) liên hệ. 

     Cha mẹ học sinh có thể vào hòm thư điện tử để kiểm tra thông tin đăng ký tuyển 

sinh thành công và thông tin xác nhận trúng tuyển của hệ thống 

          Trường hợp khác : Cha mẹ mang hồ sơ tới trường theo phân tuyến tuyển sinh cập 

nhật đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào hệ thống; 

        2. Xét duyệt hồ sơ tuyển sinh (phụ huynh đã đăng ký TS trực tuyến và chưa đăng 

ký TS trực tuyến), hồ sơ gồm: Sổ hộ khẩu + Giấy khai sinh (bản chính) để làm căn cứ xét 

tuyển.  

 (Nếu số trẻ ở mỗi độ tuổi đăng ký vượt quá chỉ tiêu, Nhà trường sẽ tổ chức bốc thăm đúng 

chỉ tiêu được giao) 

IV. ĐỘ TUỔI TUYỂN SINH VÀ HỒ SƠ: 

        1. Thực hiện tuyển sinh đúng quy định về độ tuổi: 

- Học sinh Nhà trẻ: Các cháu sinh năm 2019 Số lượng: 80 cháu. 

- Học sinh Mẫu giáo Bé: Các cháu sinh năm 2018  

- Học sinh khối MG Nhỡ: Các cháu sinh năm 2017   

Số lượng: 

Số Lượng   

55 cháu. 

30 cháu 

- Học sinh Mẫu giáo Lớn: Các cháu sinh năm 2016 Số lượng:      0 cháu 

2. Hồ sơ nhập học gồm: 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức 

trực tuyến; 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu)  

- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng kèm theo bản chính để đối chiếu); 

giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại 

địa bàn của Công an phường. 

V. TỔ CHỨC TUYỂN SINH: 

http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/
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- Công bố công khai chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, quy định ngày 

tuyển sinh đối với học sinh đúng tuyến tại trường trước khi tuyển sinh 15 ngày. 

- Hiệu trưởng phối hợp với UBND và Công an phường Thanh Xuân Trung để thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền về kế hoạch tuyển sinh trên hệ thống loa phát thanh của  

phường, hỗ trợ lực lượng gìn giữ trật tự an ninh trong ngày tổ chức tuyển sinh nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh. 

- Đảm bảo an toàn hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện tốt công tác phòng 

chống dịch trong quá trình tuyển sinh. 

1. Thời gian tuyển sinh:    

            Tuyển sinh trực tiếp vào trường mầm non: từ ngày 15/07/2021 đến hết ngày 

17/07/2021 (Tuyển sinh đối với lứa tuổi mẫu giáo Lớn). 

           Vì hiện nay sỹ số học sinh MG Lớn đã đủ chỉ tiêu nhưng nhà trường vẫn xét tuyển 

hồ sơ trên nhu cầu thực tế của học sinh thuộc diện tuyển sinh của nhà trường. Nếu sỹ số 

vượt quá đáp ứng nhu cầu của nhà trường thì sẽ trình các cấp Lãnh đạo để phân học sinh 

sang các trường trên địa bàn phường đáp ứng cơ sở vật chất cho phù hợp (tuyển sinh nộp 

hồ sơ trực tiếp vào ngày 28/7/2021) 

          2. Xét duyệt hồ sơ tuyển sinh: Từ ngày 23/07/2021 đến ngày 22/07/2021 

- Sáng: Từ  08 giờ  đến 11 giờ 00'.  

- Chiều: Từ 14 giờ 00'  đến 17 giờ 00' 

- Địa điểm: Tại Lớp B2 (Tầng 1) trường mầm non Thanh Xuân Trung Đ/C: Số 203 

nguyễn Huy Tưởng - phường Thanh Xuân Trung - quận Thanh Xuân - Hà Nội. 

- Phụ huynh đăng ký nhập học chia ngày theo độ tuổi, lịch cụ thể như sau:  

2.1. Ngày 23/07/2021: Tuyển sinh lứa tuổi Nhà trẻ (các cháu sinh năm 2019) 

+ Sáng Ngày 23/07/2021: Phụ huynh học sinh đến đăng ký tuyển sinh. 

+ Chiều Ngày 24/07/2021: Đúng 14 giờ, phụ huynh học sinh đến làm thủ tục nhận 

hồ sơ (nếu số trẻ vượt quá số chỉ tiêu giao nhà trường sẽ tổ chức bốc thăm ngay chiều ngày 

24/07/2021). 

2.2. Ngày 26/07/2021: Tuyển sinh lứa tuổi mẫu giáo Bé (các cháu sinh năm 

2018) 

+ Sáng Ngày 26/07/2021: Phụ huynh học sinh đến đăng ký tuyển sinh. 

+ Chiều Ngày 26/07/2021: Đúng 14 giờ, phụ huynh học sinh đến làm thủ tục nhận 

hồ sơ (nếu số trẻ vượt quá số chỉ tiêu giao nhà trường sẽ tổ chức bốc thăm ngay chiều ngày 

26/07/2021). 

2.3. Ngày 27/07/2021: Tuyển sinh lứa tuổi mẫu giáo Nhỡ (các cháu sinh năm 

2017) 

+ Sáng Ngày 27/07/2021: Phụ huynh học sinh đến đăng ký tuyển sinh. 

+ Chiều Ngày 27/07/2021: Đúng 14 giờ, phụ huynh học sinh đến làm thủ tục nhận 

hồ sơ (nếu số trẻ vượt quá số chỉ tiêu giao nhà trường sẽ tổ chức bốc thăm ngay chiều ngày 

27/07/2021). 

2.4. Một số điều cần lưu ý:  

   - Ban giám hiệu nhà trường bố trí phương tiện và cán bộ trực, hỗ trợ cha mẹ học 

sinh thực hiện tuyển sinh trực tuyến từ ngày 23/07/2021 đến ngày 28/07/2021 Tại Lớp B2 

(Tầng 1) trường mầm non Thanh Xuân Trung Đ/C: Số 203 nguyễn Huy Tưởng - phường 

Thanh Xuân Trung - quận Thanh Xuân - Hà Nội.Trong quá trình tuyển sinh phụ huynh 

có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ theo số điện thoại:02466865281 

- Cha mẹ học sinh đến trường phối hợp cùng nhà trường thực hiện đúng nguyến tắc 

phòng chống dịch trong quá trình tuyển sinh theo hướng dẫn (sát khuẩn tay từ ngoài cổng 
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trường, cha mẹ học sinh đeo khẩu trang trong quá trình thực hiện đăng ký tuyển sinh, giữ 

khoảng cách an toàn trong suốt quá trình tuyển sinh.) 

- Phụ huynh đến đăng ký tuyển sinh và bốc thăm đúng thời gian quy định theo lứa 

tuổi. 

- Nếu phải thực hiện bốc thăm thì sau khi bốc thăm các cháu có đủ điều kiện được 

tiếp nhận vào trường sẽ được phát bộ hồ sơ tuyển sinh năm học 2021-2022 để phụ huynh 

kê khai. 

- Ngày 28/07/2021 nhà trường tổ chức tiếp nhận hồ sơ của học sinh sau khi phụ 

huynh đã kê khai đầy đủ theo yêu cầu. 

- Ngày 30/07/2021 đến hết ngày 01/08/2021 tuyển bổ sung học sinh trái tuyến nếu 

nhà trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu giao. 

3. Thời gian nhận hồ sơ nhập học: Ngày 28/07/2021 

- Sáng: Từ  08 giờ 00'  đến 11 giờ 00'.  

- Chiều: Từ 14 giờ 00'  đến 17 giờ 00'. 

          - Địa điểm: Tại Lớp B2 (Tầng 1) trường mầm non Thanh Xuân Trung Đ/C: Số 203 

nguyễn Huy Tưởng - phường Thanh Xuân Trung - quận Thanh Xuân - Hà Nội. 

           Trong suốt thời gian tuyển sinh nhà trường sẽ phân công ban giám hiệu, Cán bộ 

trực tuyển sinh trong giờ hành chính để hướng dẫn chi tiết cụ thể 

           Để thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2020 – 2021 theo đúng kế hoạch, đúng 

quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, đề nghị các bậc phụ 

huynh đến nộp hồ sơ đúng thời gian quy định. 

           Xin trân trọng cảm ơn./. 

  
Hiệu trưởng 

 

 

 

Hoàng Thị Hằng 

 

 


