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Hướng dẫn thực hiện tuyển sinh
đầu cấp bằng hình thức trực tuyến
năm học 2021 – 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học,
Trung học cơ sở.
Tiếp theo Công văn số 300/PGDĐT-NV, ngày 14/7/2021 của phòng Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) Thành phố về việc triển khai thực hiện tuyển sinh đầu cấp
bằng hình thức trực tuyến. Phòng GDĐT Thành phố hướng dẫn thực hiện công tác
tuyển sinh trực tuyến các lớp đầu cấp năm học 2021-2022 như sau:
1. Công tác tuyển sinh:
Tất cả các đơn vị trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn
Thành phố tổ chức tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 bằng hình thức trực
tuyến trên phần mềm tuyển sinh đầu cấp của Công ty Prosolf phối hợp phòng
GDĐT Thành phố triển khai thực hiện. Hiện tại, phần mềm tuyển sinh đã hoàn
chỉnh và được liên kết với website các đơn vị trường.
2. Hình thức đăng ký tuyển sinh: Trực tuyến
Phụ huynh cần chuẩn bị:
(1). Điện thoại SMARTPHONE hoặc máy tính có kết nối Internet.
(2). Các hồ sơ đăng nộp: chuyển thành file ảnh (chụp hình), gồm:
- Đơn đăng ký tuyển sinh (có mẫu trên website tuyển sinh, phụ huynh ghi
thông tin đầy đủ và có chữ ký trong đơn hoàn thành xong, chụp hình đăng nộp).
- Giấy khai sinh của học sinh.
- Hộ khẩu thường trú/tạm trú (chụp hình trang bìa và các trang bên trong).
- Giấy tờ chứng minh cha, mẹ đang công tác, làm việc… (nếu có) đối với
học sinh đăng ký tuyển sinh vào các trường Tiểu học: Lê Văn Tám, Chu Văn An,
Lê Quý Đôn, Võ Thị Sáu và Bùi Thị Xuân.
Đăng ký trực tuyến
Đăng ký trực tuyến trên website http://tpcaolanh.edu.vn hoặc website của
trường.
Nộp hồ sơ nhập học

Khi được xét tuyển phụ huynh nộp hồ sơ nhập học (gồm các loại hồ sơ có
ghi trong đơn đăng ký tuyển sinh). Thời gian nộp theo quy định của từng cấp học.
Lưu ý:
Mỗi học sinh chỉ được đăng ký tuyển sinh trực tuyến một (01) trường. Phụ
huynh chịu trách nhiệm về dữ liệu đăng ký trực tuyến.
Các trường hợp đăng ký trên website không đúng với hồ sơ thực tế xem như
không đủ điều kiện xét tuyển, phụ huynh phải chịu trách nhiệm theo quy định.
Nếu có học sinh không đủ điều kiện xét tuyển, bị loại nhà trường sẽ tuyển
sinh bổ sung học sinh tiếp theo đến khi đủ chỉ tiêu. Các đơn vị xây dựng kế hoạch
tuyển sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và tham khảo tiêu chí ưu
tiên ở Phụ lục 2 (đã gửi kèm Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 của phòng
GDĐT) để xét tuyển đảm bảo tính công bằng, khách quan và minh bạch.
Nếu trong cùng tiêu chí ưu tiên mà số hồ sơ dự tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu
cần tuyển thì ưu tiên trẻ em có anh (chị) đang học cùng trường, còn lại tiến hành
bốc thăm.
3. Thời gian tuyển sinh trực tuyến đầu cấp:
3.1 Đối với ngành học Mầm non:
Thời gian đăng ký trực tuyến: từ ngày 02/8/2021 đến 17g00, ngày
06/8/2021. Sau thời gian quy định phần mềm tuyển sinh sẽ đóng.
Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 09/8 đến 11/8/2021.
Xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh: chậm nhất ngày 13/8/2021.
Lưu ý:
Đối tượng tuyển sinh là trẻ mới đăng ký tuyển sinh lần đầu vào học tại
trường của năm học 2021-2022 ở các nhóm/lớp. Đối với trẻ đang học tại trường
của năm học 2020-2021 các đơn vị hướng dẫn phụ huynh không đăng ký tuyển
sinh năm học 2021-2022 mà nhà trường chỉ cập nhật lên lớp và quản lý danh sách
trẻ theo quy định.
Sau thời gian tuyển sinh quy định phần mềm tuyển sinh sẽ đóng. Tuy nhiên,
do đặc thù của ngành học Mầm non, trong năm học nếu nhà trường còn chỉ tiêu
nhận trẻ và phụ huynh có nhu cầu đăng ký cho trẻ vào học thì Hiệu trưởng căn cứ
vào các quy định tuyển sinh để nhận trẻ. Phòng GDĐT sẽ mở lại phần mềm tuyển
sinh đầu cấp vào các thời điểm: Giữa kỳ 1, Cuối Học kỳ 1 và Giữa kỳ 2 để các đơn
vị cập nhật bổ sung danh sách trẻ vào phần mềm tuyển sinh. Các đơn vị báo cáo số
lượng tuyển sinh bổ sung về phòng GDĐT theo quy định.
3.2 Đối với cấp Tiểu học: (Thời gian tuyển sinh thực hiện cả ngày Thứ bảy và

Chủ nhật)
+ Tuyển sinh lớp 1 trường tiểu học: Lê Văn Tám, Chu Văn An, Lê Quý
Đôn, Võ Thị Sáu và Bùi Thị Xuân.
Thời gian đăng ký trực tuyến: từ ngày 26/7/2021 đến 17g00, ngày
30/7/2021. Sau thời gian quy định phần mềm tuyển sinh sẽ đóng.
Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 31/7 đến 03/8/2021.
Xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh: chậm nhất ngày 05/8/2021.
+ Tuyển sinh lớp 1 trường tiểu học còn lại:
Thời gian đăng ký trực tuyến: từ ngày 06/8/2021 đến 17g00, ngày
10/8/2021. Sau thời gian quy định phần mềm tuyển sinh sẽ đóng.
Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 11/8 đến 13/8/2021.
Xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh: chậm nhất ngày 15/8/2021.
3.3 Đối với cấp Trung học cơ sở:
Do các trường THCS đã thực hiện xong tuyển sinh lớp 6 ở thời điểm cuối
tháng 6 năm 2021. Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị vẫn tiến hành
nhập đầy đủ thông tin tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 trên phần mềm tuyển
sinh đầu cấp để phòng GDĐT tổng hợp, báo cáo cho UBND Thành phố và Sở
GDĐT. Kể từ năm học 2022-2023 các trường sẽ thực hiện tuyển sinh lớp 6 bằng
phần mềm tuyển sinh theo quy định.
4. Một số quy định:
(1) Các nội dung không nêu trong hướng dẫn này các đơn vị trường thực hiện
theo công văn số 182/KH-PGDĐT, ngày 04/5/2021 về Kế hoạch tuyển sinh năm
học 2021-2022 của phòng GDĐT Thành phố đã được Ủy ban nhân dân Thành phố
phê duyệt.
(2) Việc tiếp nhận hồ sơ của phụ huynh sau đăng ký trực tuyến, căn cứ vào
tình hình thực tế và các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hiệu trưởng
nghiên cứu hình thức tiếp nhận phù hợp để hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp, tập
trung đông người làm lây lan dịch bệnh. (Gợi ý cách làm: Làm bảng hướng dẫn
quy trình tuyển sinh ngắn gọn, dễ hiểu; Chuẩn bị các rổ đựng hồ sơ để ở vị trí
thích hợp phụ huynh chỉ để hồ sơ vào rổ rồi đi ngay (lối ra, lối vào 1 chiều), xịt
khử khuẩn hồ sơ khi tiếp nhận, mọi vấn đề nhà trường liên hệ qua điện thoại với
phụ huynh...).
(3) Trong thời gian tuyển sinh các đơn vị tuyệt đối không để xảy ra tình trạng
tập trung đông người tại đơn vị, chủ động phối hợp chính quyền địa phương tuyên
truyền, vận động và hỗ trợ phụ huynh đăng ký tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức

trực tuyến đạt hiệu quả cao nhất. Hiệu trưởng thành lập các tổ hướng dẫn phụ
huynh đăng ký tuyển sinh qua điện thoại và chịu trách nhiệm nếu vi phạm các quy
định để lây lan dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị.
Yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường khẩn trương thực hiện tốt tinh thần
công văn này, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ phòng
GDĐT (qua thầy Phan Tấn Lộc, công chức phòng GDĐT) hoặc Lãnh đạo phòng
GDĐT để được hỗ trợ và hướng dẫn./.
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