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V/v quy định tuyển sinh
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Kính gửi:
- HĐND, UBND các phường;
- Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS thuộc quận;
- Hiệu trưởng trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến.
Căn cứ Công văn số 555/SGDĐT-GDTrH ngày 02 tháng 3 năm 2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp
10 năm học 2021-2022; căn cứ tình hình thực tế của các đơn vị trường học trên
địa bàn, UBND quận Cẩm Lệ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học triển
khai thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 cụ thể như sau:
I. VỀ TUYỂN SINH VÀ ĐẢM BẢO TRẺ 5 TUỔI (SINH NĂM 2016)
ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC
- Các trường Mầm non (MN) căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được Phòng
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xét duyệt, xây dựng kế hoạch tuyển sinh cụ thể
trình Phòng GDĐT và báo cáo UBND phường về phương án tuyển sinh trên
địa bàn tổ dân phố. Đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn phường được đi học,
hoàn thành và duy trì kết quả Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi theo
quy định của Bộ GDĐT; Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi của
thành phố Đà Nẵng, đồng thời đảm bảo sĩ số học sinh trên lớp theo quy định
của Bộ GDĐT.
- Trường MN Bình Minh, MN Hương Sen tiếp tục triển khai tuyển sinh
các lớp trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi theo Đề án “Thực hiện thí điểm thu nhận trẻ
từ 6 đến 18 tháng tuổi vào trường mầm non công lập”.
- Nghiêm cấm các nhóm, lớp mẫu giáo độc lập tư thục thu nhận trẻ 5 tuổi
(sinh năm 2016) vào học khi không đủ về điều kiện giáo viên, về cơ sở vật chất,
đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT của Bộ
GDĐT.
II. VỀ TUYỂN SINH VÀO HỌC LỚP 1 VÀ LỚP 6
1. Về độ tuổi, hồ sơ, điều kiện dự tuyển và phương thức tuyển sinh
a) Về độ tuổi: Các trường Tiểu học (TH) tuyển trẻ 6 tuổi vào học lớp 1;
Các trường Trung học cơ sở (THCS) tuyển trẻ từ 11 đến 14 tuổi hoàn thành
chương trình Tiểu học năm học 2020-2021 vào học lớp 6 năm học 2021-2022.
Các trường hợp đặc biệt khác, các trường báo cáo về Phòng GDĐT xin ý kiến
chỉ đạo.
b) Về hồ sơ tuyển sinh
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- Các trường hợp học sinh học trong tuyến tuyển sinh, trường MN chuyển
hồ sơ tuyển sinh lên trường TH, trường TH chuyển hồ sơ tuyển sinh lên trường
THCS đúng tuyến tuyển sinh theo qui định.
- Các trường hợp ngoại lệ, phụ huynh học sinh hoàn thành hồ sơ học sinh
bao gồm: Phiếu đăng ký nhập học (theo mẫu bán sẵn ở nhà sách), bản sao giấy
khai sinh; bản sao (có công chứng) sổ hộ khẩu hoặc tạm trú (còn thời hạn tạm
trú), riêng đối với lớp 6 có thêm bản chính học bạ TH hoặc các hồ sơ khác có
giá trị thay thế học bạ và các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
2. Về chỉ tiêu, địa bàn tuyển sinh
a) Chỉ tiêu tuyển sinh: Các trường TH tuyển 100% trẻ em đúng 6 tuổi,
các trường THCS tuyển 100% học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu
học theo chỉ tiêu đã được Phòng GDĐT quận giao, UBND quận phê duyệt và
đảm bảo sĩ số trên lớp theo chỉ đạo của UBND thành phố, quy định của Bộ
GDĐT.
b) Địa bàn tuyển sinh: Các trường TH và THCS thực hiện việc tuyển sinh
theo địa bàn quản lý tuyển sinh truyền thống trên địa bàn phường, trong đó lưu ý
một số nội dung sau:
- Các trường TH và THCS tuyệt đối không được tuyển sinh trái tuyến kể
cả các đối tượng học sinh có hộ khẩu hoặc tạm trú nhưng không thực ở tại địa
bàn tuyển sinh của trường. Giao cho hiệu trưởng nhà trường phân công cán bộ,
giáo viên, nhân viên kiểm tra việc thực hiện nhằm đảm bảo yêu cầu của công tác
tuyển sinh; nếu tuyển sinh trái tuyến, hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách
nhiệm trước UBND quận.
- Trường TH Hoàng Dư Khương: tuyển sinh trẻ 06 tuổi thuộc 25 tổ dân
phố của phường Hòa Thọ Đông, bao gồm các tổ từ tổ 01 đến tổ 16 và từ tổ 19
đến tổ 27 và 03 block chung cư CT01, CT02, CT03.
- Trường TH Trần Nhân Tông: ngoài việc tuyển sinh trẻ 06 tuổi thuộc 39
tổ dân phố của phường Hòa Thọ Đông, bao gồm các tổ: 17, 18 và từ tổ 28 đến
tổ 64 của phường Hòa Thọ Đông và 04 block chung cư: CT04, CT05, CT06,
CT07, tuyển thêm học sinh thuộc 06 tổ dân phố, bao gồm các tổ từ tổ 01 đến tổ
06 thuộc khu vực Đông Phước của Phường Hòa Phát nếu phụ huynh học sinh
có nhu cầu.
- Trường TH Ngô Quyền: tuyển sinh trẻ 06 tuổi thuộc 29 tổ dân phố của
phường Khuê Trung, bao gồm các tổ từ tổ 01 đến 23, tổ 25, 26, tổ 29 đến 32.
- Trường TH Diên Hồng: tuyển sinh trẻ 06 tuổi thuộc 51 tổ dân phố của
phường Khuê Trung, bao gồm các tổ 24, tổ 27, tổ 28 và từ tổ 33 đến tổ 80.
- Trường TH Nguyễn Như Hạnh: tuyển sinh trẻ 06 tuổi thuộc 44 tổ dân
phố phường Hòa An, bao gồm từ tổ 01 đến tổ 44.
- Trường TH Tôn Đức Thắng: tuyển sinh trẻ 06 tuổi thuộc 40 tổ dân phố
phường Hòa An, bao gồm từ tổ 45 đến tổ 84.
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- Trường TH Trần Văn Dư: tuyển sinh trẻ 06 tuổi thuộc 34 tổ dân phố của
phường Hòa Xuân, bao gồm các tổ từ tổ 01 đến tổ 34.
- Trường TH Trần Đại Nghĩa: tuyển sinh trẻ 06 tuổi thuộc 57 tổ dân phố
của phường Hòa Xuân, bao gồm các tổ từ tổ 35 đến tổ 91.
- Trường THCS Nguyễn Văn Linh: tiếp tục tuyển học sinh lớp 5 hoàn
thành chương trình tiểu học trên địa bàn phường và học sinh thuộc 06 tổ dân
phố thuộc khu vực Đông Phước của phường Hòa Phát (bao gồm các tổ từ tổ 01
đến tổ 06).
- Trường THCS Trần Quý Cáp tuyển học sinh lớp 5 hoàn thành chương
trình tiểu học thuộc 57 tổ dân phố, từ tổ 01 đến tổ 52 và từ tổ 55 đến tổ 59 của
phường Khuê Trung.
- Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến tuyển học sinh lớp 5 hoàn thành
chương trình tiểu học thuộc 23 tổ dân phố, bao gồm: tổ 53, tổ 54 và từ tổ 60 đến
tổ 80 của phường Khuê Trung.
- Trường THCS Nguyễn Công Trứ chỉ tuyển học sinh lớp 5 hoàn thành
chương trình tiểu học trên địa bàn phường Hòa Phát (không tuyển sinh các tổ
thuộc phường Hòa An như năm học 2020-2021); trường THCS Nguyễn Thị
Định tổ chức tuyển học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn
phường Hòa An.
c) Tuyển sinh các lớp theo đề án dạy và học ngoại ngữ tiếng Hàn, tiếng Đức:
có hướng dẫn riêng.
3. Hình thức tuyển sinh: tuyển sinh theo hình thức trực tuyến liên thông
(đối với học sinh đang học tại địa bàn), kết hợp với hình thức truyền thống
(trường hợp ngoại lệ).
III. VỀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
1. Phòng GDĐT triển khai chỉ đạo, tăng cường kiểm tra và trực tiếp giải
quyết những vướng mắc về công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 theo đúng
quy định của Sở GDĐT, UBND quận và báo cáo kết quả công tác tuyển sinh về
UBND Quận, Sở GDĐT vào đầu năm học mới.
2. Chủ tịch UBND các phường chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể và các tổ
dân phố phối hợp với các nhà trường, nhất là các trường MN công lập thực hiện
tốt công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 tại địa phương, tuyệt đối không để
xảy ra tình trạng mất trật tự tại địa phương về công tác tuyển sinh và đảm bảo
thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ em đến trường”.
3. Hiệu trưởng các trường MN, TH và THCS xây dựng kế hoạch, thành
lập Hội đồng tuyển sinh, tổ chức quán triệt, thông báo đầy đủ Quy định tuyển
sinh lớp 1, lớp 6 của UBND quận và công khai những yêu cầu về tuyển sinh tại
trường ngay từ ngày 01/6/2021 trên bảng thông báo và trên trang thông tin điện
tử của nhà trường, thông báo rộng rãi đến cán bộ, giáo viên nhân viên, học
sinh, phụ huynh và nhân dân biết. Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh năm
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học 2021-2022 đúng quy định; thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 01/7/2021
và kết thúc trước ngày 31/7/2021; khi hết thời hạn tuyển sinh Hiệu trưởng lập
báo cáo kết quả gửi về Phòng GDĐT.
4. Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao, UBND các phường phối hợp
với Phòng GDĐT và các trường học thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong
nhân dân về công tác tuyển sinh năm học 2021-2022.
Nhận được công văn này yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học, Chủ
tịch HĐND, UBND các phường triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định
và đảm bảo tiến độ thời gian./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GDĐT;
- Lãnh đạo HĐND, UBND quận;
- Ban Tuyên giáo Quận ủy;
- Ban KT-XH HĐND quận;
- VP HĐND-UBND quận;
- TT VHTT&TT;
- Lưu:VT, PGDĐT.

CHỦ TỊCH

Hồ Văn Khoa

