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KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 - 2022 

 

Căn cứ thông tư số 32 về Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông 

có nhiều cấp học ban hành ngày 15/9/2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 537/UBND-GD&ĐT ngày 01/4/2021 của UBND quận 

Đống Đa về việc chuẩn bị công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 

6 năm học 2021 - 2022; 

Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi TS trên địa bàn; căn cứ vào 

tình hình thực tế về CSVC và đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường; 

Trường THCS Trung Phụng ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường 

THCS Trung Phụng năm học 2021 - 2022 cụ thể 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. NỘI DUNG TUYỂN SINH 

1. Phương thức tuyển sinh và đối tượng tuyến sinh:  

a) Phương thức tuyển sinh 

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

UBND Quận Đống Đa quy định. 

b)  Đối tượng tuyển sinh 

- Học sinh học hết lớp 5 đã hoàn thành chương trình Tiểu học, không được lưu 

ban quá hai lần trong cấp Tiểu học. 

2. Độ tuổi dự tuyển:  

- Tuổi của HS vào học lớp 6 là 11 tuổi (các cháu sinh từ ngày 1/1/2010 đến 

ngày 31/12/2010) và các trường hợp đặc biệt sau: 

+ HS là người dân tộc thiểu số, HS khuyết tật, HS có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, HS ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với 

tuổi quy định. 

- Tuyến tuyển sinh gồm số trẻ trong độ tuổi trên có HKTT thuộc: phường Trung 

Phụng + Khu tập thể nhà Dầu phường Khâm Thiên (gồm các tổ dân phố 10,11) + 

07 tổ của phường Phương Liên (9, 10, 11,12,13,14,15) và số học sinh chưa có hộ 



 

khẩu thường trú nhưng sinh sống cùng gia đình ổn định trên địa bàn gần trường 

học. 

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

3. Hồ sơ tuyển sinh gồm :  

- 01 đơn xin dự tuyển vào THCS (phát miễn phí theo mẫu chung) 

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

học. 

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

- 01 bản photo sổ hộ khẩu kèm theo sổ hộ khẩu bản chính (để đối chiếu). 

- Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn quy 

định (nếu có) 

4. Thời gian tuyển sinh:  

* Bước 1: Đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua Internet từ ngày 18/7/2021 đến 

hết ngày 20/7/2021  

Tuyển sinh trực tuyến qua internet theo từng bước sau: 

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

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

tuyến và mật khẩu sẽ trao đổi và giải quyết tại trường Tiểu học) 

- 100% học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 từ ngày 18/7/2021 đến  

ngày 20/7/2021 trên mạng internet tại trang thông tin điện tử: 

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

- Sau khi đăng ký xong, cha mẹ học sinh sẽ nhận được phiếu kê khai thông tin 

học sinh trong quá trình đăng ký. 

* Bước 2:  

- Nộp hồ sơ tuyển sinh trực tiếp từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021 

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

từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 14h00 đến 16h00) tại địa chỉ Số 2 ngõ 5 phố Hoàng 

Tích Trí, Đống Đa Hà Nội 

- Lịch công tác cụ thể theo phân công kèm theo. 

5 . Chỉ tiêu  tuyển sinh và địa bàn tuyển sinh:  

- Tuyển sinh 02 lớp 6: 80 học sinh. 

- Địa bàn tuyển sinh gồm: Phường Trung Phụng; Phường Phương Liên (Tổ 

9; 10; 11; 12;13; 14; 15); Phường Khâm Thiên (Tổ 10; 11) 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công trách nhiệm. 

 Nhà trường ra quyết định thành lập ban tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 -

2022 gồm các thành viên có danh sách sau: 

 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh HĐ  

1.  Nguyễn Minh Phương Hiệu trưởng Chủ tịch 

2.  Lê Thị Kim Yến Hiệu Phó Phó chủ tịch 

3.  Nguyễn Thị An TT Tổ Văn – Sử Thư ký 

4.  Phan Thị Hằng TB Thanh tra Ủy viên 



 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh HĐ  

5.  Hà Minh Phương Kế toán Ủy viên 

6.  Nguyễn Thị Thu Hiền Văn phòng Ủy viên 

7.  Trần Lê Hải GV Tin Ủy viên 

8.  Nguyễn Thị Khanh NV y tế Ủy viên 

9.  Mạc Thị Thủy NV thư viên Ủy viên 

 

2. Công tác phòng, chống dịch Covid 19 

Để đảm bảo an toàn  phòng dịch chống Covid 19 PHHS thực hiện tốt các 

yêu cầu sau: 

+ Thực hiện tốt 5K 

+ Trước khi vào trường phải: Đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt tại phòng 

bảo vệ, sát khuẩn tay. 

+ Thực hiện khai báo y tế qua mã QR code... 

3. Chế độ báo cáo và tiến độ thực hiện. 

 Nhà trường tổng hợp các biểu mẫu, tờ trình, kế hoạch..... báo cáo Phòng GD 

– ĐT theo đúng tiến độ, thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh theo 

hướng dẫn của Phòng GD- ĐT Đống Đa. 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của trường THCS Trung Phụng. Kính đề 

nghị lãnh đạo phòng GD&ĐT quận Đống Đa, lãnh đạo Đảng – Chính quyền, các 

ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương quan tâm, tạo điều kiện để công tác 

tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của nhà trường hoàn thành tốt; đảm bảo quyền lợi 

học tập đúng tuyến cho trẻ em trong địa bàn trên cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc 

tuyển sinh./. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT; 

- UBND phường; 

- CBGV, NV nhà trường; 

- Cổng TTĐT của trường; 

- Lưu: VT  

HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Minh Phương 

 

 

 

 


