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THÔNG BÁO 
Về việc Tuyển sinh đầu cấp năm học 2022 - 2023 

 

Thực hiện hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 

550/SGDĐT-KTKĐ ngày 17/3/2022 về tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 

2022-2023; Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng thông báo về việc tuyển sinh đầu 

cấp năm học 2022-2023 cụ thể như sau: 

I. Chỉ tiêu tuyển sinh 

Tuyển sinh phải đạt chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022-

2023 do các trường xây dựng và được UBND quận phê duyệt, đảm bảo số học 

sinh/lớp theo Điều lệ trường đối với từng cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

định, phù hợp với chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025: 

1. Tuyển sinh Mầm non 

1.1. Các trường mầm non công lập 

STT Trường 
Tuyển sinh  

tại phường 

Dân 

số độ 

tuổi 

Kế Hoạch 

 năm học  2022 - 2023 

Tổng 

số trẻ 

Tổng 

số 

lớp 

Số trẻ 

5 tuổi  

Số 

lớp 5 

tuổi 

1 Mầm non Quán Toan 

Quán Toan 955 

515 16 140 4 

2 Mầm non Bình Minh 195 6 75 2 

3 Mầm non Sơn Ca 225 8 70 2 

4 Mầm non Hùng Vương Hùng Vương 733 400 12 160 4 

5 Mầm non Sở Dầu 
Sở Dầu 1.094 

341 10 115 3 

6 Mầm non Bạch Đằng 338 11 105 3 

7 Mầm non Trại Chuối Trại Chuối 551 305 10 105 3 

8 Mầm non Thượng Lý Thượng Lý 549 415 14 140 4 

9 Mầm non Hạ Lý Hạ Lý 702 255 10 85 3 

10 Mẫu giáo Mầm Non 1 
Minh Khai 234 

310 11 95 3 

11 Mẫu giáo Mầm Non 2 125 5 35 1 

12 Mầm non Phan Bội Châu 
Phan Bội Châu 187 

225 8 70 2 

13 Mầm non Phạm Hồng Thái 202 8 62 2 

14 Mầm non Hoàng Văn Thụ Hoàng Văn Thụ 

 
378 

366 13 106 3 

15 Mầm non Quang Trung 180 6 65 2 

Tổng cộng: 5.383 4.397 148 1.428 41 
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1.2. Các trường mầm non ngoài công lập 

STT Trường 

Kế hoạch năm học  2022- 2023 

Tổng số trẻ Tổng số lớp 
Số trẻ 5 

tuổi  

Số lớp 5 

tuổi 

1 Mầm non Sao Mai 65 4 15 1 

2 Mầm non Đồ Rê Mi 140 5 35 1 

3 MN Hữu Nghị 118 5 32 1 

4 Mầm non Ngọc Bích 1 30 2   

5 Mầm non Ánh Dương 106 6 20 1 

6 Mầm non Ngân Hà 545 18 140 4 

7 Mầm non Vinschool Imperia 745 30 234 9 

Tổng cộng: 1.749 70 476 17 

1.3. Các lớp mầm non độc lập  

Có 22 nhóm lớp độc lập tuyển sinh: 1.091 trẻ/47 lớp, trong đó có 10 nhóm 

thực hiện tuyển sinh trẻ 5 tuổi: 180 trẻ/10 lớp. 

* Toàn quận tuyển sinh: 7.237 trẻ/272 lớp, trong đó trẻ 5 tuổi 2.084 trẻ/68 lớp. 

* Giao trách nhiệm cho các trường mầm non tham mưu với Ban Chỉ đạo 

PCGD, XMC phường đồng thời phối hợp với trường mầm non cùng địa bàn thực 

hiện tập hợp thống kê, báo cáo công tác PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi như 

sau: 
 

STT Phường Đơn vị phụ trách 

1 Quán Toan 

Phụ trách: Mầm non Quán Toan 

Phối hợp: Mầm non Bình Minh 

                 Mầm non Sơn Ca 

2 Hùng Vương Mầm non Hùng Vương 

3 Sở Dầu 
Phụ trách: Mầm non Sở Dầu 

Phối hợp: Mầm non Bạch Đằng 

4 Trại Chuối Mầm non Trại Chuối 

5 Thượng Lý Mẫu giáo Thượng Lý 

6 Hạ Lý Mầm non Hạ Lý 

7 Minh Khai 
Mẫu giáo Mầm Non 1 

Phối hợp: Mầm non 2 

8 Hoàng Văn Thụ 
Mầm non Hoàng Văn Thụ 

Phối hợp: Mầm non Quang Trung 

9 Phan Bội Châu 
Phụ trách: Mầm non Phạm Hồng Thái  

Phối hợp: Mầm Non Phan Bội Châu 
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2. Tuyển sinh tiểu học (Lớp 1 - trẻ sinh năm 2016 trở về trước) 

STT Trường 
Tuyển sinh tại 

phường 

Trẻ 

sinh 

năm 

2016 

Kế Hoạch 

năm học  2022 - 2023 

Tổng số 

HS 

Tổng 

số lớp 

Số HS 

1  

Số lớp 

lớp 1 

1 TH Quán Toan Quán Toan 210 1.291 36 210 6 

2 TH Hùng Vương Hùng Vương 237 1.348 38 245 7 

3 TH Bạch Đằng Sở Dầu 267 1.414 37 245 7 

4 TH Nguyễn Trãi Trại Chuối 137 549 18 90 3 

5 TH Ngô Gia Tự Thượng Lý 188 1.288 35 210 6 

6 TH Trần Văn Ơn Hạ Lý 162 869 26 140 4 

7 TH Ng. Tri Phương Minh Khai 60 986 27 175 5 

8 TH Đinh Tiên Hoàng Hoàng Văn Thụ 65 2.183 61 385 11 

9 TH Nguyễn Huệ 

Hoàng Văn Thụ 

(P. QTr cũ) 66 545 18 140 4 

Phan Bội Châu 

Tổng cộng: 1.392 10.473 296 1.840 53 

3. Tuyển sinh THCS (Lớp 6 - sinh năm 2011 trở về trước)  
 

STT Trường 
Tuyển sinh tại 

phường 

Trẻ 

sinh 

năm 

2011 

Kế hoạch 

năm học  2022 - 2023 

Tổng 

số HS  

Tổng 

số lớp 

Số HS 

6  

Số lớp 

lớp 6 

1 THCS Quán Toan Quán Toan 264 1009 22 270 6 

2 THCS Hùng Vương Hùng Vương 266 895 20 210 5 

3 THCS Bạch Đằng Sở Dầu 310 1036 24 240 6 

4 THCS Nguyễn Trãi Trại Chuối 163 399 12 100 3 

5 THCS Ngô Gia Tự Thượng Lý 319 1031 22 270 6 

6 THCS Trần Văn Ơn Hạ Lý 193 584 14 160 4 

7 THCS Hồng Bàng 
Minh Khai 

166 2035 44 495 11 
Hoàng Văn Thụ 

8 THCS Phan Bội Châu 

Phan Bội Châu 

149 201 5 45 1 Hoàng Văn Thụ 

(P. QTr cũ) 

Tổng cộng: 1.830 7.190 163 1.790 42 
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II. Địa bàn tuyển sinh  

1. Đối với tuyển sinh khối mầm non 

 Các trường căn cứ số liệu điều tra trẻ trong độ tuổi mầm non trên địa bàn 

phường được phân công tuyển sinh, thực tế về đội ngũ được giao, số phòng học, 

các điều kiện khác về CSVC để huy động trẻ đến trường. Trong đó, ưu tiên cơ sở 

vật chất, đội ngũ đảm bảo huy động 100% trẻ em 5 tuổi vào trường lớp mầm non.  

Việc tuyển sinh trẻ trong độ tuổi 3,4 tuổi; độ tuổi nhà trẻ, tùy theo điều kiện 

thực tế nhà trường có thể đáp ứng và thực hiện theo Kế hoạch phát triển giáo dục 

năm học 2022-2023 được UBND quận phê duyệt (các trường mầm non lưu ý tăng 

tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ). 

1.1. Địa bàn phường Quán Toan 

- Trường Mầm non Quán Toan chịu trách nhiệm huy động trẻ 5 tuổi của 9 tổ 

dân phố: A1A2, A3A4, A5A6, A7A8; Quán Toan 1, Quán Toan 3; Đường 5/2; Đ-

ường 5/3; Hải Triều 4. 

- Trường mầm non Sơn Ca chịu trách nhiệm huy động trẻ 5 tuổi của 6 tổ dân 

phố: Cống Mỹ, Đống Hương, Trúc Sơn, Phố Cảng, đường Nguyễn Văn Túy, 

đường 5/4. 

- Trường Mầm non Bình Minh chịu trách nhiệm huy động trẻ 5 tuổi của 5 tổ 

dân phố: Hải Triều 1, Hải Triều 2, Hải Triều 3, Do Nha, đường 5/1.  

1.2. Địa bàn phường Sở Dầu 

 - Trường Mầm non Sở Dầu chịu trách nhiệm huy động trẻ 5 tuổi của 06 tổ dân 

phố: An Chân, Đường 5, Tôn Đức Thắng, Đoàn Kết 1, Đoàn Kết 2, Đoàn Kết 3. 

- Trường Mầm non Bạch Đằng chịu trách nhiệm huy động trẻ 5 tuổi của 05 tổ dân 

phố: Mặt Bằng, Quang Đàm, Kiết Thiết 1, Kiết Thiết 2, An Lạc và một phần tổ An Chân. 

1.3. Địa bàn phường Minh Khai 

- Trường mẫu giáo Mầm Non 2 chịu trách nhiệm huy động trẻ 5 tuổi của 6 

tổ dân phố: Cù Chính Lan 1, Cù Chính Lan 2, Bến Bính, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn 

Tri Phương, Đinh Tiên Hoàng. 

- Trường mẫu giáo Mầm Non 1 chịu trách nhiệm huy động trẻ 5 tuổi 8 tổ 

dân phố: Lý Tự Trọng 1, Lý Tự Trọng 2, Lý Nam Đế, Minh Khai, Hoàng Diệu, 

Điện Biên 1, Điện Biên 2, Điện Biên 3. 

1.4. Địa bàn phường Phan Bội Châu  

- Trường Mầm Non Phan Bội Châu chịu trách nhiệm huy động trẻ 5 tuổi 12 

tổ dân phố: Tôn Thất Thuyết 1+2, Phan Bội Châu 1+2 (PBC cũ), Hoàng Hoa Thám 

1+2+3, Lãn Ông, Lý Thường Kiệt 1+2+3, Quang Trung (PBC cũ). 
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 - Trường MN Phạm Hồng Thái chịu trách nhiệm huy động trẻ 5 tuổi 06 tổ 

dân phố: Tôn Đản, Tam Bạc, Quang Trung (PHT cũ), Phan Bội Châu 1+2 (PHT 

cũ), Lý Thường Kiệt (PHT cũ). 

1.5. Địa bàn phường Hoàng Văn Thụ  

- Trường mầm non Hoàng Văn Thụ chịu trách nhiệm huy động trẻ 5 tuổi 10 

tổ dân phố: Hoàng Văn Thụ 1+2, Trần Quang Khải 1+2, Đinh Tiên Hoàng 1+2, 

Minh Khai, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Lê Đại Hành. 

- Trường mầm non Quang Trung chịu trách nhiệm huy động trẻ 5 tuổi 11 tổ 

dân phố: Quang Trung (QTr cũ), Phan Bội Châu 1+2 (QTr cũ), Lý Thường Kiệt 

1+2+3 (QTrcũ), Trần Quang Khải 1+2 (QTr cũ), Kỳ Đồng 1+2, Phạm Bá trực. 

2. Khối tiểu học và trung học cơ sở 

- Để thực hiện tốt công tác PCGD, XMC, UBND quận yêu cầu Ban Chỉ đạo 

PCGD, XMC các phường và các trường tiểu học, THCS huy động 100% số trẻ 6 

tuổi vào lớp 1, 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 

6. Ưu tiên cho học sinh thuộc địa bàn đúng tuyến được tuyển hết theo nhu cầu, còn 

chỉ tiêu mới tuyển trái tuyến.  

- Trường tiểu học Nguyễn Huệ tuyển sinh trẻ sinh năm 2016 trở về trước thuộc 

địa bàn phường Phan Bội Châu và một phần địa bàn phường Hoàng Văn Thụ bao 

gồm các tổ dân phố thuộc địa bàn phường Quang Trung cũ.  

*Lưu ý: Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập trường THCS Hồng 

Bàng và THCS Phan Bội Châu của Ban Thường vụ Quận ủy, trường THCS 

Hồng Bàng mới sẽ thực hiện tuyển sinh địa bàn 03 phường: Minh Khai, Hoàng 

Văn Thụ và Phan Bội Châu. 

- Các trường tiểu học, trung học cơ sở thực hiện nghiêm túc việc giao nhận hồ 

sơ học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2021-2022 như sau: 

STT Trường bàn giao hồ sơ Trường tiếp nhận hồ sơ Ghi chú 

1 TH Quán Toan THCS Quán Toan  

2 TH Hùng Vương THCS Hùng Vương  

3 TH Bạch Đằng THCS Bạch Đằng  

4 TH Nguyễn Trãi THCS Nguyễn Trãi  

5 TH Ngô Gia Tự THCS Ngô Gia Tự  

6 TH Trần Văn Ơn THCS Trần Văn Ơn  

7 TH Nguyễn Huệ 

THCS Hồng Bàng 

 

8 TH Đinh Tiên Hoàng 

9 TH Nguyễn Tri Phương 
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- Trước ngày 4/6/2022 các trường tiểu học, THCS hoàn thành công tác bàn 

giao hồ sơ, bàn giao chất lượng học sinh lớp 5 gồm: Học bạ, giấy chứng nhận hoàn 

thành chương trình tiểu học (để thuận lợi khi xét tốt nghiệp THCS sau này), bảng kết 

quả kiểm tra định kì cuối năm học môn Tiếng Việt và môn Toán có xác nhận của 

trường tiểu học và trường THCS, danh sách học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình 

tiểu học; danh sách học sinh đạt giải trong các cuộc thi do ngành Giáo dục phối hợp tổ 

chức hoặc các cuộc thi mang tính hội nhập.  

- Đối với  các trường THCS, trong trường hợp nếu số hồ sơ đăng ký học 

nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh do UBND quận giao (bao gồm cả hồ sơ đúng tuyến và 

hồ sơ trái tuyến); nhà trường báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo 

UBND quận quyết định phương án xét tuyển theo các thứ tự ưu tiên sau: 

+ Tuyển hết những học sinh đúng tuyến tuyển sinh theo quy định của UBND 

quận (học sinh có hộ khẩu và hiện đang sinh sống tại nơi đăng ký hộ khẩu hoặc có 

đăng ký tạm trú trên trên địa bàn thuộc tuyến tuyển sinh); 

+ Xét tuyển đối với học sinh diện trái tuyến: Hội đồng tuyển sinh nhà 

trường căn cứ vào kết quả học tập rèn luyện của học sinh trong các năm học lớp 

5, lớp 4, lớp 3, lớp 2, lớp 1 theo thứ tự ưu tiên, thành tích nổi bật được ghi trong 

học bạ và thành tích các mặt hoạt động khác của học sinh nếu có; 

+ Học sinh diện trái tuyến nếu không đủ điều kiện xét tuyển đề nghị các 

nhà trường thông báo sớm để phụ huynh học sinh rút hồ sơ liên hệ xin học 

trường khác. 

- Từ ngày 15/6/2022, các trường THCS bố trí lịch trả học bạ học sinh lớp 5 

năm học 2021-2022 cho phụ huynh không có nhu cầu cho con em mình học lớp 6 

năm học 2022-2023 tại nhà trường, hoặc các trường hợp học sinh trái tuyến không 

đủ điều kiện xét tuyển. 

III. Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 

Thực hiện theo các Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo: số 300/QĐ-

SGDĐT ngày 29/4/2022 về giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các 

trường THPT năm học 2022-2023; số 301/QĐ-SGDĐT ngày 29/4/2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo giáo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trường 

THPT Chuyên Trần Phú năm học 2022-2023 và Công văn số 956/SGDĐT-KTKĐ 

ngày 29/4/2022 về kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. 

1. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập:  

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển 

+ Học sinh làm 03 bài thi: Bài thi 1: Môn Ngữ văn; Bài thi 2: Môn Toán; 

Bài thi 3: Môn Ngoại ngữ. 



7 

 

 

+ Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi 1+ Điểm bài thi 2) x 2 + Điểm bài thi 3 + 

Điểm ưu tiên (nếu có). 

- Thời gian thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập: Ngày 8,9/6/2022 

2. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Trần Phú  

- Phương thức tuyển sinh: 

Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những học sinh có đủ điều kiện dự tuyển. 

Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những học sinh đã qua sơ tuyển 

- Thời gian thi tuyển sinh vào lớp THPT chuyên Trần Phú: Ngày 11,12/6/2022 

IV. Thực hiện công tác tuyển sinh 

1. Thực hiện tuyển sinh trực tuyến 

- Năm học 2022-2023 các trường tiếp tục thực hiện phương thức tuyển 

sinh trực tuyến kết hợp với tuyển sinh trực tiếp. Các đơn vị  tăng cường truyền 

thông, hướng dẫn phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên trang 

http://tuyensinhdaucap.haiphong.edu.vn. (Yêu cầu mỗi trường đạt trên 70% số 

hồ sơ tuyển sinh trực tuyến). 

2. Thời gian tuyển sinh 

- Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 25/7/2022 phòng GDĐT mở kỳ tuyển sinh trực 

tuyến đầu cấp năm học 2022-2023. 

- Từ ngày 25/7/2022 tuyển sinh trực tiếp 

- Đối với các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6: Thực hiện tuyển sinh trực tiếp từ 

ngày 25/7/2022 đến hết ngày 15/8/2022 (Không thu nhận hồ sơ trước ngày 

25/7/2022). Các trường xét tuyển sinh thời gian không quá 1 tuần tính từ thời điểm 

hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ. Riêng bậc học mầm non có thể kéo dài thời gian 

tuyển sinh để đảm bảo trẻ đủ tuổi phải được đến trường song các trường phải thực 

hiện tuyên truyền, vận động để cha mẹ trẻ có đăng ký ra lớp trong thời điểm đang 

thực hiện tuyển sinh.  

  - Các trường MN, tiểu học, THCS dự kiến thành viên Hội đồng Tuyển sinh 

của trường gồm các đồng chí trong Ban Giám hiệu, đại diện Ban Chấp hành công 

đoàn, thanh tra nhân dân, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên. Thành viên Hội đồng 

Tuyển sinh phải là những cán bộ quản lý, giáo viên có kinh nghiệm, có phẩm chất 

đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao. Nộp danh sách dự kiến hội đồng tuyển 

sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Huyên nhận) trước ngày 01/6/2022 để 

tham mưu UBND quận ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh. 

- Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường và báo cáo về UBND quận 

qua Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Huyên nhận) trước ngày 01/6/2022. 

http://tuyensinhdaucap.haiphong.edu.vn/
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- Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, THCS Hồng Bàng có học sinh học 

chương trình song ngữ tiếng Pháp có thể tuyển sinh sớm, yêu cầu: 

+ Phải có Công văn đề nghị và được sự đồng ý của UBND quận, Sở Giáo 

dục - Đào tạo; đồng thời thông báo kịp thời Kế hoạch tuyển sinh tới lãnh đạo địa 

phương, các tổ dân phố. Thực hiện tuyển sinh tiếng Pháp theo Công văn số 

1754/BGDĐT-GDTrH ngày 03/5/2018 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc hướng 

dẫn tuyển sinh đầu cấp trong khuôn khổ Chương trình song ngữ và tăng cường 

tiếng Pháp kể từ năm học 2018-2019; 

+ Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng tuyển 02 lớp song ngữ Tiếng Pháp, không 

quá 70 học sinh;  

+ Trường THCS Hồng Bàng tuyển 01 lớp song ngữ Tiếng Pháp, không quá 45 

học sinh; 

+ Nộp báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND quận sau khi thực hiện 

tuyển sinh lớp song ngữ.  

3. Thực hiện công khai trong công tác tuyển sinh 

Các trường có trách nhiệm bố trí nơi tuyển sinh thuận tiện. Công khai Kế 

hoạch (thời gian, địa điểm, phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu, đối tượng, quy trình thủ 

tục, quy chế xếp lớp…) trên bảng tin, trên Cổng thông tin điện tử và các trang 

fanpage của trường. Tổ chức công tác tuyển sinh đảm bảo nghiêm túc, công khai, 

công bằng, khoa học, chu đáo và văn minh. Trong quá trình tổ chức tuyển sinh, 

lãnh đạo nhà trường phân công cụ thể từng thành viên của Ban giám hiệu trực tiếp 

giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác tuyển sinh; tiếp đón phụ huynh lịch 

thiệp, tránh phiền hà sách nhiễu. 

4. Lệ phí tuyển sinh 

Các trường không thu lệ phí tuyển sinh, việc vận động tài trợ thực hiện theo 

Công văn số 1068/UBND-GDĐT ngày 01/06/2021 của UBND quận về việc thực 

hiện quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT từ năm học 2021-2022. Việc vận động tài trợ 

của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm cần được cân nhắc thời điểm thích hợp. 

Tuyệt đối không được lấy việc tài trợ làm điều kiện tuyển sinh hoặc đáp ứng yêu cầu 

của phụ huynh học sinh gây dư luận không tốt trong công tác tuyển sinh đầu cấp. 

5. Biên chế học sinh theo lớp sau tuyển sinh 

- Việc biên chế học sinh vào các lớp đảm bảo theo quy định Điều lệ nhà 

trường, không để tình trạng sĩ số học sinh giữa các lớp quá lệch nhau, cần quan tâm 

đến giới tính khi biên chế các lớp. 
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- Các trường có triển khai các lớp tiếng Anh tăng cường, lớp tiếng Nhật, tiếng 

Hàn; lớp học theo mô hình lớp học thông minh cần có kế hoạch cụ thể báo cáo UBND 

quận (qua Phòng Giáo dục - Đào tạo), thông báo công khai trong kế hoạch tuyển sinh 

về chỉ tiêu, số lớp, số học sinh, nội dung chương trình học, kinh phí  hỗ trợ... Căn cứ 

nhu cầu đăng ký tự nguyện của phụ huynh học sinh để bố trí sắp xếp lớp theo kế 

hoạch. 

- Đối với các trường mầm non, trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng kí học 

vượt quá quy định, số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng, vượt không quá 05 

trẻ/01 lớp nhưng phải đảm bảo được tỉ lệ giáo viên/trẻ/lớp theo quy định của Điều 

lệ trường mầm non, diện tích tối thiểu phải đạt 1,5 m2/01 trẻ và thực hiện xét tuyển 

theo thứ tự ưu tiên sau:  

+ Ưu tiên tiếp nhận 100% trẻ 5 tuổi (theo tuyến do UBND quận quy định); 

+ Trẻ là con gia đình diện chính sách có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn phường; 

+ Trẻ có hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn phường; 

+ Những trường hợp còn lại: trường cần có phương án tuyển đảm bảo công 

khai, công bằng, khách quan. 

Sau tuyển sinh, các trường ổn định lớp, thông báo công khai danh sách lớp, 

giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách, lịch tập trung học sinh. 

Thời gian sau tuyển sinh đến ngày tựu trường, các trường tiểu học, THCS 

không tổ chức học hè, không dạy trước cho trẻ mầm non 5 tuổi vào lớp 1 dưới bất 

kỳ hình thức nào. Các trường mầm non, phổ thông tập trung học sinh theo Quyết 

định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 của UBND thành phố để học 

tập nội quy, làm quen trường lớp, chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới. 

V. Trách nhiệm của UBND các phường; Phòng Giáo dục và Đào tạo 

1. Ủy ban nhân dân các phường 

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo PCGD,XMC phường, Tổ trưởng dân phố phối hợp các 

trường trên địa bàn rà soát huy động 100% các đối tượng trong độ tuổi phổ cập ra lớp. 

- Tuyên truyền Thông báo Tuyển sinh của các trường trên địa bàn đến toàn 

thể nhân dân, vận động Nhân dân đăng ký tuyển sinh cho con em học tại các 

trường thuộc địa bàn phường. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Triển khai Thông báo Tuyển sinh các lớp mầm non và đầu cấp phổ thông 

năm học 2022-2023 tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận; đặc biệt là việc thực 

hiện phương thức tuyển sinh trực tuyến.  
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- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các trường thực hiện 

đúng quy chế, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Thông báo tuyển sinh các lớp mầm non và đầu cấp phổ thông năm học 2022-2023 của 

UBND quận; thực hiện nghiêm túc Kế hoạch Phát triển giáo dục được UBND quận 

phê duyệt;  

- Tổng hợp kết quả tuyển sinh, báo cáo về UBND quận trước ngày 16/8/2022; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra các trường THCS thực hiện chính xác kịp thời 

việc thu nộp, cập nhật thông tin học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT; kiểm tra 

công tác tổ chức ôn thi vào lớp 10 của các trường THCS đạt kết quả tốt. 

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân 

dân các phường, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn quận triển khai thực hiện 

nghiêm túc nội dung Thông báo này./. 

Nơi nhận:                         
- Sở GD&ĐT (để báo cáo);                                                                                     

- TT.QU - HĐND - UBND quận;                                                                    

- Các thành viên BCĐ DTHT-PCGD, XMC-

XDXHHT-Dạy và học ngoại ngữ quận;  
- Các phòng, ban, ngành liên quan; 

- UBND 09 phường; 

- Các trường MN, TH, THCS thuộc quận; 

- Trường MN, TH, THPT Vinschool Imperia; 

- Lưu: VT.                                                                                 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                    
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Đỗ Việt Hưng 
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