
  

    PHÒNG GD&ĐT VĨNH HƯNG                CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH&THCS VĨNH BÌNH                          Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

                                                                                    

Số:  63/KH-TH&THCSVB                               Vĩnh Bình, ngày 06  tháng 8 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022 

 
 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGD&ĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GD&ĐT về 

việc Ban hành quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông;  

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-SGDĐT ngày 13/4/2018 của Sở GD&ĐT Long 

An về việc ban hành Quy định tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ 

thông; 

Căn cứ Kế hoạch số 1826/KH-UBND ngày 07/5/2021 của UBND huyện Vĩnh 

Hưng về tuyển sinh các lớp đầu cấp các trường phổ thông trên địa bàn huyện Vĩnh 

Hưng năm học 2021-2022; 

Căn cứ Công văn số 120/PGDĐT-GDTrH ngày 09/4/2021 của Phòng GD&ĐT 

Vĩnh Hưng về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-

2022; 

Căn cứ tình hình thực tế, Trường TH&THCS Vĩnh Bình xây dựng kế hoạch 

tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022 cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

Đảm bảo huy động 100% trẻ mầm non 6 tuổi, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành 

chương trình tiểu học trên địa bàn xã Vĩnh Bình và các xã lân cận vào học lớp 1 và 

lớp 6 theo quy định. 

2. Yêu cầu:    

Tuyên truyền phổ biến, công khai các quy định về tuyển sinh; thực hiện 

nghiêm túc các quy định trong tuyển sinh (không thu lệ phí trong tuyển sinh). 

Hội đồng tuyển sinh (Hội đồng) của trường thực hiện nghiêm túc phân tuyến 

tuyển sinh theo quy định của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đảm bảo đủ chỗ học cho 

học sinh, đảm bảo tỷ lệ học sinh/lớp, tỷ lệ giáo viên/lớp theo quy định của trường đạt 

chuẩn quốc gia. 

Cá nhân trong Hội đồng chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công đối với 

cấp trên trực tiếp trong công tác tuyển sinh.  

II. NỘI DUNG 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 

Năm học 2021-2022, chỉ tiêu tuyển sinh của trường: 

- Lớp 1: 3 lớp (dự kiến 60 học sinh). 

- Lớp 6: 2 lớp (dự kiến 70 học sinh). 
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2. Địa bàn tuyển sinh: Chủ yếu trẻ em 6 tuổi, học sinh lớp 5 hoàn thành 

chương trình tiểu học trên địa bàn xã Vĩnh Bình, các xã lân cận gồm Tuyên Bình, 

Tuyên Bình Tây, Thái Bình Trung và Vĩnh Thuận. 

3. Phương thức tuyển sinh: Theo 2 phương thức trực tuyến và trực tiếp. 

3.1. Phương thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh truy cập vào cổng dịch vụ công 

trực tuyến của tỉnh Long An tại địa chỉ: https://dichvucong.longan.gov.vn/ và hoàn 

thành đăng ký theo hướng dẫn. 

3.2. Phương thức trực tiếp: lớp 6 chuyển hồ sơ tuyển sinh theo quy định; lớp 1 

phụ huynh học sinh đăng ký, nộp hồ sơ trực tiếp. 

4. Độ tuổi tuyển sinh: 

- Học sinh vào lớp 1: độ tuổi 6 (sinh năm 2015); 

- Học sinh vào học lớp 6: Độ tuổi 11 (sinh năm 2010) 

- Những trường hợp đặc biệt: 

+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ 

tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ 

vào năm hoàn thành chương trình tiểu học. 

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao 

hơn 3 tuổi so với tuổi quy định. 

- Học sinh không được lưu ban quá ba lần trong một cấp học. 

5. Hồ sơ: 

Đối với lớp 1: Đơn xin tuyển sinh; Bản sao giấy khai sinh; Bản sao sổ hộ 

khẩu;…. 

Đối với lớp 6: Đơn xin tuyển sinh; Bản sao giấy khai sinh; Bản sao sổ hộ khẩu; 

Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận của hiệu trưởng đã hoàn thành chương trình 

tiểu học. Trường hợp học sinh bị mất học bạ, được Hiệu trưởng trường tiểu học nơi 

học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học xác nhận thì Hội đồng sẽ xem xét, giải 

quyết từng trường hợp cụ thể và báo cáo Phòng GD&ĐT quyết định; 

6. Thời gian tuyển sinh: 

6.1. Đối với tuyển sinh trực tuyến:  

Thời gian: Từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 16/8/2021. 

Bước 1: Cha mẹ học sinh truy cập vào cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 

Long An tại địa chỉ: https://dichvucong.longan.gov.vn/  

CHỌN MỤC: TUYỂN SINH ĐẦU CẤP TRỰC TUYẾN 

Bước 2: Đăng ký tài khoản đăng nhập theo hướng dẫn. 

Bước 3: Sử dụng tài khoản vừa đăng ký để thực hiện việc đăng ký các thông tin 

tuyển sinh theo yêu cầu. 

Lưu ý: Đính kèm Đơn tuyển sinh; Giấy khai sinh; Sổ hộ khẩu,..(Bản scan hoặc 

bản chụp bằng điện thoại) 

Bước 4: Từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 20/8/2021 cha mẹ học sinh nộp trực 

tiếp đơn tuyển sinh, bản sao Giấy khai sinh, bản sao Sổ hộ khẩu và các loại giấy tờ ưu 

tiên khác như Sổ hộ nghèo, cận nghèo cho Hội đồng tuyển sinh tại trường 

TH&THCS Vĩnh Bình. 

https://dichvucong.longan.gov.vn/
https://dichvucong.longan.gov.vn/
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Bộ phận hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến: 

Đối với lớp 1: Liên hệ Thầy Huỳnh Quốc An điện thoại: 0397385848; 

Đối với lớp 6: Liên hệ Thầy Nguyễn Xuân Hòa Hòa điện thoại: 0913337696. 

6.2. Đối với tuyển sinh trực tiếp:  

Thời gian: Từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 20/8/2021. 

Cha mẹ học sinh nộp trực tiếp đơn tuyển sinh, bản sao Giấy khai sinh, bản sao 

Sổ hộ khẩu và các loại giấy tờ ưu tiên khác như Sổ hộ nghèo, cận nghèo cho Hội 

đồng tuyển sinh tại trường TH&THCS Vĩnh Bình. 

Hội đồng tuyển sinh trường nhập dữ liệu đăng ký tuyển sinh trên cổng dịch vụ 

công trực tuyến và hoàn thành việc đăng ký tuyển sinh theo quy định. 

7. Địa điểm tuyển sinh trực tiếp 

- Lớp 1: Điểm trường ấp 1 tiểu học, ấp 1 xã Vĩnh Bình; 

- Lớp 6: Điểm trường THCS, ấp 2 xã Vĩnh Bình; 

Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h30; 

Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công phụ trách:  

1.1. Trách nhiệm của Ban lãnh đạo Hội đồng: 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng cấp 

THCS phụ trách tuyển sinh lớp 6; 

Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh (Phó Hiệu trưởng cấp tiểu học) phụ trách 

tuyển sinh lớp 1. 

- Hướng dẫn cha mẹ học sinh về công tác tuyển sinh. 

- Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch, thông báo tuyển sinh của 

trường đến cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội. 

- Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của Hội đồng 

tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân 

- Tổng hợp danh sách đăng ký tuyển sinh theo cấp học.  

- Báo cáo về phòng GD&ĐT số liệu và danh sách đăng ký tuyển sinh.  

1.2. Trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh: 

- Thông báo tuyển sinh của trường đến cha mẹ học sinh và các lực lượng xã 

hội. 

- Cập nhật hồ sơ cho học sinh đăng ký tuyển sinh. 

- Kiểm tra hồ sơ, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh của trường năm học 

2021-2022 đúng quy định. 

- Chịu trách nhiệm trước cán bộ quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh được 

phân công. 

2. Thời gian thực hiện: 

- Từ ngày 06/8/2021 đến ngày 20/8/2021: Niêm yết thông báo tuyển sinh tại trụ 

sở UBND xã Vĩnh Bình, bảng tin trường TH&THCS Vĩnh Bình, thông tin qua hệ 

thống loa truyền thanh của xã và đăng tải trên trang thông tin điện tử của trường. 

- Từ ngày 06/8/2021 đến ngày 20/8/2021: Tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch. 

Thành viên Hội đồng phụ trách công tác PCGD theo dõi, báo cáo lãnh đạo Hội đồng 
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từng trường hợp cụ thể đối với trẻ 6 tuổi đã hoàn thành chương trình mầm non năm 

học 2020-2021. 

- Ngày 21/8/2021: Nộp báo cáo chính thức và danh sách học sinh trúng tuyển 

vào trường về Phòng GD&ĐT, công bố công khai danh sách học sinh trúng tuyển vào 

trường năm học 2021-2022. 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022 của 

Trường TH&THCS Vĩnh Bình. Đề nghị các bộ phận có liên quan trong nhà trường 

nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

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

- UBND xã (để hỗ trợ); 

- Các bộ phận nhà trường (để thực hiện); 

- Lưu: VT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


