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KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 – 2020 

Căn cứ Điều lệ trường trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học 

ban hành năm 2011; 

Căn cứ thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống 

giáo dục quốc dân; 

Thực hiện công văn số 412/SGD&ĐT-QLT ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 

6 năm học 2019– 2020; 

Thực hiện kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của UBND Quận 

Đống Đa về công tác tuyển sinh kèm theo “Giao chỉ tiêu và Phân tuyến tuyển sinh lớp 6 

năm học 2019–2020; 

Trường THCS Trung Phụng xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 như 

sau: 

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học 

sinh và cha mẹ học sinh góp phần nâng cao chất lượng học sinh và chất lượng giáo dục toàn 

diện ở địa phương. 

2. Thực hiện đúng theo phân tuyến tuyển sinh, đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu đăng ký và 

chỗ học cho học sinh căn cứ vào số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn phân tuyến tuyển sinh. 

  3. Các thành viên của hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao 

trước Chủ tịch hội đồng tuyển sinh, Chủ tịch hội đồng tuyển sinh là người chịu trách nhiệm 

cuối cùng trước cấp trên. 

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

 I. Tuyển sinh vào lớp 6 

1. Chỉ tiêu  tuyển sinh:  

Tuyển sinh 02 lớp 6 – 70 học sinh. 

2. Phương thức tuyển sinh:  

Thực hiện tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển, theo tuyến tuyển sinh do UBND 

Quận Đống Đa quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn 

Thành phố. 

3. Đối tượng tuyển sinh 

- Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học; không lưu ban quá hai lần trong 

cấp tiểu học. 

- Tuổi của HS vào lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2008) và một số trường hợp đặc biệt 

(muộn tuổi có lý do từ Tiểu học, dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn...) 

- Tuyến tuyển sinh gồm số thuộc đối tượng trên có HKTT thuộc: toàn bộ phường 

Trung Phụng; khu tập thể nhà Dầu phường Khâm Thiên (gồm các tổ 21, 22, 23, 24); các 

tổ dân phố thuộc khu dân cư số 5, 6, 8, 10 của phường Phương Liên (gồm các tổ 22A, 

22B, 23A, 23B, 24, 25, 26, 28, 33, 35, 37, 38, 41, 45, 46, 49). 

Nhà trường có xét tuyển bổ sung học sinh đủ điều kiện hồ sơ. 

4. Hồ sơ tuyển sinh gồm :  

- 01 Giấy nhập học (in ra từ hệ thống tuyển sinh trực tuyến) hoặc 01 đơn xin dự tuyển 

vào THCS theo mẫu (đối với trường hợp tuyển sinh trực tiếp) 

- 01 học bạ tiểu học bản chính, xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học; 



- 01 bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

- 01 bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng) kèm theo sổ hộ khẩu 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 cấp; 

- Quyết định cho phép học vượt lớp, muộn tuổi hơn quy định (nếu có). 

5. Lịch tuyển sinh theo trình tự sau: 

5.1. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến (hình thức tuyển sinh chủ yếu) 

Cha mẹ học sinh cùng học sinh thực hiện theo các bước sau: 

- Học sinh nhận mã số đăng ký trực tuyến và mật khẩu tại trường Tiểu học mà học 

sinh đã hoàn thành chương trình lớp 5 (mọi vướng mắc về mã số đăng ký trực tuyến 

và mật khẩu CMHS liên hệ giải quyết tại trường Tiểu học). 

- Những trường hợp HS không có mã số đăng ký TS trực tuyến sẽ đăng ký TS trực 

tiếp tại trường THCS theo lịch ở mục 5.2. 

- Học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 từ ngày 07/7 đến hết ngày 

09/7/2019 tại trang thông tin điện tử  http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/ (có hướng dẫn 

cụ thể trên cổng thông tin điện tử của nhà trường ở địa chỉ 

http://thcstrungphung.edu.vn) 

- Sau khi đăng ký xong, cha mẹ học sinh sẽ nhận được kết quả đăng ký tuyển sinh trực 

tuyến qua email đã kê khai trong quá trình đăng ký. 

-  Khi điền thông tin vào biểu mẫu đăng ký tuyển sinh trực tuyến: 

-   Phần Thông tin cha, mẹ, người giám hộ: CMHS nhất thiết phải khai đủ Họ 

và tên, Năm sinh, Số CMND. 

-   Trường hợp sai thông tin học sinh: khi CMHS mang hồ sơ tuyển sinh đến 

nộp tại trường đăng ký tuyển sinh theo thời gian quy định, ban tuyển sinh nhà trường 

sẽ đối chiếu và chỉnh sửa theo đúng thông tin hồ sơ tuyển sinh. 

- Đối với trường hợp tuyển sinh trực tuyến: CMHS có thể mang hồ sơ tuyển sinh đến 

đối chiếu tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký trực 

tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2019. 

5.2. Tuyển sinh trực tiếp tại trường THCS Trung Phụng 

- Từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019. 

- Hội đồng tuyển sinh làm việc cả ngày từ thứ hai đến thứ bẩy hàng tuần (sáng từ 

8h00 đến 11h30; chiều từ 14h00 đến 16h00) tại phòng Hội đồng của trường - số 

38/218 phố Chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa. 

- Khi nộp hồ sơ nhập học, CMHS phải nộp kèm theo Giấy nhập học năm học 2019 -

2020 được in từ hệ thống tuyển sinh trực tuyến; nếu CMHS đã đăng ký tuyển sinh 

trực tuyến thành công, CMHS có thể đề nghị trường tuyển sinh hỗ trợ in Giấy nhập 

học năm học 2019-2020 khi nộp hồ sơ. 

 Mọi thắc mắc, liên hệ về tuyển sinh xin tra cứu trên trang thông tin điện tử 

của nhà trường http://thcstrungphung.edu.vn và số điện thoại đường dây nóng 

0984798156./. 

 

Nơi nhận: 
- PGD& ĐT quận Đống Đa; 

- UBND phường Trung Phụng; 

- UBND phường Phương Liên; 

- UBND phường Khâm Thiên; 

- Lưu THCS Trung Phụng. 
 

                       HIỆU TRƯỞNG 

                      

 

 

 

 
                  Phan Thị Chân Lý 

 

http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/
http://thcstrungphung.edu.vn/

