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ỦY BAN NHÂN DÂN  

QUẬN THANH XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-GDĐT 
V/v chuẩn bị công tác tuyển sinh  

năm học 2023-2024 

Thanh Xuân, ngày      tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Công an quận; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Ủy ban nhân dân 11 phường; 

- Các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc quận. 

 

Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh năm học 2023-2024, đảm bảo 

phân tuyến tuyển sinh hợp lý và hiệu quả, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu: 

1. UBND 11 phường 

- Tổng hợp số tổ dân phố trên địa bàn phường; điều tra, rà soát về tình 

hình các khu dân cư, tòa nhà chung cư mới đưa vào khai thác, sử dụng tính đến 

ngày 15/7/2023 (theo mẫu số 01 gửi kèm), báo cáo UBND quận (qua Phòng 

GDĐT); 

- Chỉ đạo công an phường phối hợp điều tra, rà soát, thống kê số liệu trẻ 

em trong độ tuổi vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 

(theo mẫu 02 gửi kèm), báo cáo UBND quận (qua Phòng GDĐT). 

* Yêu cầu các phường báo cáo số liệu chính xác để đảm bảo việc phân 

tuyến tuyển sinh khoa học, hợp lý, hoàn thành trước ngày 31/3/2023. 

2. Công an quận: Chỉ đạo Công an phường phối hợp với UBND các 

phường điều tra, rà soát, thống kê số liệu trẻ em trong độ tuổi vào các trường 

mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận: Tổng hợp số liệu, xây dựng Kế 

hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024; báo 

cáo UBND quận phê duyệt trước ngày 31/5/2023. 

4. Các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn quận 

- Rà soát, điều tra thông tin đối với trẻ 5 tuổi; học sinh lớp 5, lớp 9 (theo 

mẫu 03 gửi kèm) chuẩn bị phục vụ cho công tác tuyển sinh năm học 2023-2024; 

- Rà soát, hoàn thiện thông tin học sinh trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành 

(mã học sinh, họ tên, ngày sinh, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, nơi cư trú hiện 

tại, …), hoàn thành theo tiến độ của Sở GDĐT Hà Nội; 

- Rà soát đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất trường, lớp 

chuẩn bị cho công tác tuyển sinh năm học 2023-2024; báo cáo về Phòng GDĐT 

trước ngày 31/3/2023 (theo mẫu 04 gửi kèm); 
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- Báo cáo UBND quận (qua Phòng GDĐT) những khó khăn, vướng mắc 

về cơ sở vật chất; đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên để đáp ứng nhiệm vụ 

năm học 2023-2024. 

UBND quận Thanh Xuân yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện 

các nhiệm vụ trên; chịu trách nhiệm về số liệu và tiến độ thực hiện để đảm bảo 

công tác tuyển sinh năm học 2023-2024 theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch UBND quận; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Khánh Hòa  
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