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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       
Số: 19/KH – THTXB Thanh Xuân Bắc, ngày  20  tháng 5  năm 2021 

KẾ HOẠCH  

TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022 
 

 Căn cứ Công văn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở GD&ĐT 

Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm 

học 2021 – 2022; Căn cứ Kế hoạch  “Phát triển Giáo dục và Đào tạo quận Thanh 

Xuân giai đoạn 2020 – 2025”; 

 Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-PGD&ĐT ngày 18/5/2021 của phòng GD&ĐT 

quận Thanh Xuân về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm 

học 2021-2022;  

 Trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 

năm học 2021 – 2022, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

 1. Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, chính xác, công khai, công 

bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao 

chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, duy trì và nâng cao phổ cập giáo 

dục tiểu học. 

  2. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: rõ tuyến 

tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thòi gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và 

trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. 

 3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng 

công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; Giảm số học 

sinh/lớp. 

 4. Tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định 

khi tuyển sinh. 

 5. Cá nhận chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên, thủ 

trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng. 
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 6. Tổ chức tuyển sinh trực tuyến theo đúng hướng dẫn của phòng GD&ĐT 

Thanh Xuân và Sở GD&ĐT Hà Nội. 

II. Nội dung  

1. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1: 270 học sinh/6 lớp. 

2. Đối tượng tuyển sinh:  

- Trẻ 6 tuổi (trẻ sinh năm 2015).  

- Trẻ em khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài 

về nước có thể vào lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi; 

- Không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1. 

3. Tuyến tuyển sinh: 

 - Trẻ có hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Xuân Bắc thuộc tổ dân phố 

15, 16, 18, 19, 20, 23 và tổ 37 (Khu Đại học Tổng hợp A, C). 

 - Trẻ có hộ khẩu thường trú ở các tổ dân phố số 36, 37 Khu dân cư Nam Thăng 

Long 2 phường Nhân Chính. 

 - Trẻ thuộc tổ dân phố đã chuyển về phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm  (Tập 

thể Đại học Hà Nội 1,2,3; tập thể Trung học Nông nghiệp; tập thể Phòng cháy 

chữa cháy). 

III. Hồ sơ tuyển sinh: 

 - Đơn xin học (theo mẫu); 

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

 - Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối 

chiếu) hoặc 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.  

IV. Tổ chức tuyển sinh: 

1. Thông báo công khai tại trường, phường về tuyến tuyển sinh do UBND 

quận quy định, thời gian tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh 

và các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh. 

2. Tuyên truyền, hướng dẫn tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 

sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến. 

3. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển 
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sinh trực tuyến.  

4. Thành lập Hội đồng tuyển sinh trình Trưởng phòng GD&ĐT ban hành 

Quyết định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là 

Phó Hiệu trưởng, Thư ký và một số uỷ viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm 

thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, 

khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao. 

5. Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học 

sinh kiểm tra thông tin cá nhân theo đúng quy định. Phân công bộ phận trực hướng 

dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xứ lí những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về mã 

học sinh và các nội dung khác về tuyển sinh. 

6.  Chủ động phối hợp với các phường làm tốt công tác tuyên truyền tới từng 

tổ dân phố, cụm dân cư về kế hoạch tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh của trường.  

 7. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến lớp 1: từ ngày 12/7/2021 đến hết 

ngày 14/7/2021. Cha mẹ học sinh vào hệ thống đăng ký tuyển sinh theo địa chỉ 

https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ 

 8. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp lớp 1 và kiểm tra hồ sơ trực tuyến: 

Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.  

         Thời gian :  

 + Sáng từ 8h00’ đến 11h00’; 

+ Chiều từ 14h00’ đến 16h30’.  

Cụ thể như sau: 

+ Sáng ngày 23/7/2021: Tuyển sinh và thu hồ sơ học sinh có hộ khẩu 

thường trú tại phường Thanh Xuân Bắc thuộc tổ dân phố 15, 16.  

  + Chiều ngày 23/7/2021: Tuyển sinh và thu hồ sơ học sinh có hộ khẩu 

thường trú tại phường Thanh Xuân Bắc thuộc tổ dân phố 18, 19.  

 + Sáng ngày 24/7/2021: Tuyển sinh và thu hồ sơ học sinh có hộ khẩu 

thường trú tại phường Thanh Xuân Bắc thuộc tổ dân phố 20,23, 37. 

+ Chiều ngày 24/7/2021: Tuyển sinh và thu hồ sơ học sinh có hộ khẩu 

thường trú tại tổ dân phố đã chuyển về phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm: 

https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/
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Tập thể Đại học Hà Nội 1, 2, 3; Tập thể Trung học Nông nghiệp; Tập thể Phòng 

cháy chữa cháy. 

+ Sáng ngày 26/7/2021: Tuyển sinh và thu hồ sơ học sinh có hộ khẩu 

thường trú ở các tổ dân phố số 36, 37 Khu dân cư Nam Thăng Long 2 phường Nhân 

Chính. 

+ Chiều ngày 26/7/2021: Tuyển sinh và thu hồ sơ học sinh có hộ khẩu 

thường trú tại phường Thanh Xuân Bắc với các trường hợp còn lại có hồ sơ thuộc 

khu vực tuyển sinh của trường. 

Sau khi tuyển hết số lượng trẻ có hộ khẩu KT1 theo phân tuyến tuyển sinh, 

báo cáo phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo về việc tuyển sinh tiếp đối với trẻ có hộ 

khẩu còn lại trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân. 

* Sau ngày 28/7/2021, nhà trường tổng hợp báo cáo, nếu chưa đủ chỉ tiêu, 

tuyển sinh bổ sung  từ ngày 29/7/2020 đến ngày 31/7/2020.  

9. Công tác đảm bảo vè phòng chống dịch Covid-19 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng 

chỉ đạo của Thành phố và UBND quận. 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, xây dựng phương án cụ thể đảm 

bảo an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học 

sinh. 

 Trên đây là  Kế hoạch công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 của 

trường Tiểu học Thanh Xuân Bắc, nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên 

căn cứ vào Kế hoạch trên để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc cần báo cáo ngay về Ban tuyển sinh để 

được giải quyết kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- UBND P.TXB: để b/cáo 

- Phòng GD&ĐT quận TX: để b/cáo; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đỗ Thị Tố Nga 
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