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    UBND QUẬN THANH KHÊ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               CHU VĂN AN                     

      

    Số: 111/KH-THCSCVA                  Thanh Khê, ngày 11 tháng 6 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh năm học 2021-2022 

                                 
Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 Ban hành Điều lệ trường 

THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học của Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT); 

Căn cứ Kế hoạch số 990/KH-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2021 về Kế hoạch Tuyển 

sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê; 

Căn cứ vào kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2020, điều tra bổ sung tháng 4 năm 

2021; 

Trường THCS Chu Văn An xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 như 

sau: 

I. MỤC TIÊU TUYỂN SINH 

1. Mục đích: Thực hiện tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021, nhà trường thu nhận 

100% học sinh trong độ tuổi, trong địa bàn tuyển sinh đã hoàn thành chương trình bậc Tiểu 

học ra lớp; thực hiện đảm bảo chỉ tiêu UBND quận giao theo kế hoạch phát triển giáo dục 

bậc THCS.  

2. Yêu cầu: Tham mưu với địa phương vận động 100% học sinh trong địa bàn, trong 

độ tuổi đã hoàn thành chương trình bậc Tiểu học ra lớp; đảm bảo đúng quy định về độ tuổi, 

hồ sơ, điều kiện đối với học sinh; đúng thời gian nhằm bảo đảm việc xếp lớp, ổn định tình 

hình trường để đi vào năm học mới đúng tiến độ. 

II. NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH 

- Tuyển 100% học sinh trong địa bàn tuyển sinh, đúng độ tuổi theo quy định và đã 

hoàn thành chương trình bậc tiểu học. 

- Đảm bảo đúng chỉ tiêu giao: Tuyển không quá 280 học sinh, biên chế 07 lớp 6 

III. ĐỊA BÀN TUYỂN SINH 

Bao gồm các tổ dân phố của 02 phường Vĩnh Trung và Thạc Gián như sau: 

- Phường Vĩnh Trung (Từ Tổ 29 đến Tổ 53); 

- Phường Thạc Gián (Từ Tổ 39 đến Tổ 57) 

IV. TIÊU CHÍ TUYỂN SINH  

1. Học sinh có tên trong danh sách điều tra phổ cập năm 2020. 
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2. Các trường hợp điều tra phổ cập bổ sung vào tháng 4 năm 2021 thì phải có xác nhận 

của Chủ tịch UBND phường về cư trú thực tế. 

V. ĐỘ TUỔI DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

1. Độ tuổi dự tuyển  

Thực hiện theo Điều 33, Điều lệ trường THCS, THPT và Trường THPT có nhiều cấp 

học. (Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. ) 

2. Hồ sơ dự tuyển   

- Phiếu đăng ký nhập học lớp 6 (Theo mẫu chung của Sở GD&ĐT) 

- Bản chính Học bạ tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ, có xác 

nhận đã hoàn thành chương trình bậc học. 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ và các minh chứng đảm bảo theo nguyên tắc tuyển sinh. 

- 2 ảnh 3x4 (Phía sau có ghi họ, tên, ngày tháng năm sinh) 

- Các loại giấy tờ hưởng ưu tiên, khuyến khích (nếu có) 

- Bản sao hộ khẩu, tạm trú.  (Mang theo sổ hộ khẩu gốc, tạm trú gốc để đối chiếu) 

- Bản sao Thẻ bảo hiểm y tế học sinh (Thẻ bảo hiểm y tế cấp tiểu học) 

3. Phƣơng thức tuyển sinh  

Tuyển sinh vào lớp 6 theo hình thức xét tuyển. Đồng thời thực hiện đăng ký tuyển 

sinh trực tuyến. 

VI. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

1. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh                                                               

2. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh 

a) Thành phần gồm có: Chủ tịch là Hiệu trưởng, Phó chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, Thư ký 

và một số ủy viên . 

b) Nhiệm vụ và quyền hạn 

- Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của học sinh. 

- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển, lập danh sách học sinh được tuyển. Biên bản xét 

tuyển phải có đủ họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng. Danh sách học sinh trúng tuyển 

phải có họ tên, chữ ký là Chủ tịch Hội đồng (sử dụng con dấu của nhà trường). 

- Báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GD&ĐT. 

- Được sử dụng con dấu của nhà trường vào các văn bản của Hội đồng. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Nhà trường  phối  hợp với UBND phường Vĩnh Trung và UBND phường Thạc Gián 

vận động học sinh trong độ tuổi ra lớp, thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. 
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- Phối hợp với địa phương làm tốt công tác tuyên truyền về kế hoạch tuyển sinh năm học 

2020-2021 đến toàn thể nhân dân trong phường. 

- Phối hợp với UBND phường Vĩnh Trung và UBND phường Thạc Gián hỗ trợ nhà 

trường công khai kế hoạch tuyển sinh cho toàn thể nhân dân và phụ huynh được biết và công 

khai danh sách học sinh có tên trong danh sách điều tra phổ cập năm 2020. Các trường hợp 

điều tra phổ cập bổ sung vào tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND phường hỗ trợ nhà trường 

xác nhận về cư trú thực tế. 

- Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 17 tháng 6 năm 2021  đến hết ngày 17 tháng 7 năm 2021. 

Sau ngày 17 tháng 7 năm 2021 các trường hợp chưa nộp hồ sơ, nhà trường sẽ phối hợp với 

UBND phường để vận động phụ huynh đăng ký tuyển sinh cho con em.  

- Sau khi tuyển sinh hết số lượng học sinh trong tuyến, nếu còn chỉ tiêu, nhà trường sẽ xin 

phép UBND quận để xét tuyển học sinh ngoài tuyến. 

- Trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhà trường sẽ thu nhận hồ sơ 

qua zalo, điện thoại, tin nhắn SMS, các hình thức khác… 

- Cha mẹ học sinh đến trường nộp hồ sơ cho con mình, đề nghị nghiêm túc thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

- Hội đồng tuyển sinh họp tổng kết, tổng hợp số lượng, báo cáo cụ thể danh sách học sinh 

được tuyển, nộp biên bản và danh sách tuyển sinh năm học 2021-2022 về Phòng Giáo dục và 

Đào tạo khi có yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 của Trường THCS Chu Văn An, 

trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, nhà trường xin ý kiến chỉ đạo của UBND 

quận./. 

   

Nơi nhận:                                                                    

- Phòng GD&ĐT quận Thanh Khê;   

- Niêm yết tại bảng tin nhà trường; 

- Niêm yết tại UBND phường Thạc 

Gián, phường Vĩnh Trung; 

- Lưu VT.  

 

HIỆU TRƢỞNG 
  

                     

 Lê Thị Hoàng Chinh 
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