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    Về việc hướng dẫn thực hiện kế    
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

      Đồng Xoài, ngày      tháng 7 năm 2022 

 
Kính gửi:  Các trường MN, MG, TH, THCS. 

 

Thực hiện Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND thành phố 

Đồng Xoài về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-

2023; 

Thực hiện Kế hoạch số 404/KH-PGDĐT ngày 25/5/2022 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Đồng Xoài về việc tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6, năm học 

2022- 2023; 

 Để đảm bảo công tác tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 

đúng kế hoạch đề ra, Phòng GD&ĐT hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Đối tượng tuyển sinh 

Các trường thực hiện đúng đối tượng tuyển sinh được quy định tại Kế hoạch số 

404/KH-PGDĐT ngày 25/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Xoài 

về việc tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6, năm học 2022- 2023 và theo Điều lệ 

trường Mầm non; Điều lệ trường Tiểu học; Điều lệ trường THCS. 

Trong đó lưu ý về đối tượng tuyển sinh trẻ em vào mầm non, trẻ em 6 tuổi vào lớp 

1 như sau: 

- Trẻ em có hộ khẩu thường trú cùng cha, mẹ và có nhà ở trên địa bàn tuyển sinh 

có trong điều tra phổ cập giáo dục. 

- Trẻ em có đăng ký tạm trú cùng cha, mẹ và có nhà ở trên địa bàn tuyển sinh có 

trong điều tra phổ cập giáo dục. 

- Trẻ em có đăng ký tạm trú cùng cha, mẹ hoặc người đỡ đầu và thuê nhà trọ ở 

trên địa bàn tuyển sinh có trong điều tra phổ cập giáo dục. (trường hợp này chỉ áp dụng 

trong trường hợp ở tỉnh khác đến sinh sống, làm ăn và học tập) 

- Trẻ em có hộ khẩu thường trú cùng ông, bà và ông bà có nhà ở trên địa bàn tuyển 

sinh có trong điều tra phổ cập giáo dục. (trường hợp này chỉ áp dụng cho trường hợp trẻ 

không còn cha, mẹ hoặc cha mẹ đi công tác, làm ăn tại các tỉnh khác hoặc các xã biên 

giới của tỉnh Bình Phước). 

Trong các trường hợp trên nếu chưa có điều tra phổ cập giáo dục thì tiến hành điều 

tra bổ sung và cập nhật vào hồ sơ phổ cập giáo dục. 

Đối với những trường hợp cả gia đình trẻ mới chuyển đến địa bàn tuyển sinh các 

trường cần kiểm tra, xem xét đủ điều kiện về hồ sơ thì thực hiện tuyển sinh. 

Những trường hợp trẻ em được nhập nhờ hộ khẩu với mục đích thực hiện tuyển 

sinh không đúng tuyến các trường không giải quyết và hướng dẫn phụ huynh thực hiện 



theo đúng tuyến tuyển sinh (căn cứ vào hộ khẩu để xác định nơi trẻ em thường trú trước 

khi nhập nhờ hộ khẩu). 

Những trường hợp phát sinh khác các trường cần xem xét cụ thể hoặc báo cáo 

phòng GD&ĐT để cho ý kiến tuyển sinh. 

2. Địa bàn tuyển sinh 

Các trường thực hiện theo đúng Kế hoạch số 404/KH-PGDĐT ngày 25/5/2022 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Xoài về việc tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, 

lớp 6, năm học 2022- 2023. 

3. Điều chỉnh một số chỉ tiêu, địa bàn tuyển sinh tuyển sinh: 

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, số trẻ em trên địa bàn và 

tình hình thực tế. Phòng GD&ĐT thành phố điều chỉnh một số chỉ tiêu và tuyến tuyển 

sinh như sau: 

3.1. Giáo dục mầm non: 

- Trường mầm non Hoa Cúc điều chỉnh từ 17 nhóm, lớp/445 trẻ xuống còn 16 

nhóm, lớp/425 trẻ (Giảm 01 lớp mầm) 

- Trường mầm non Họa Mi điều chỉnh từ 15 nhóm, lớp/468 trẻ tăng lên 17 nhóm, 

lớp/523 trẻ (Tăng 01 lớp mầm/ 25 trẻ; tăng 01 lớp chồi/30 trẻ). 

3.2. Giáo dục tiểu học: 

Những em sinh năm 06 tuổi (sinh năm 2016) thuộc địa bàn khu phố Phú Cường, 

Khu phố Phú Tân, phường Tân Phú học tại các trường mầm non sau đây sẽ điều chỉnh 

tuyến tuyển sinh như sau: 

- Học tại các Trường MN: Hoa Cúc, Hoa Đào và mẫu giáo Sơn Ca sẽ tuyển sinh 

tại Trường TH Tân Phú. 

- Học tại các Trường MN: Hoa Hồng, Thanh Tâm, Thần Đồng Tà Bế sẽ tuyển sinh 

tại Trường TH Tân Bình. 

- Học tại các Trường MN VietStar sẽ tuyển sinh tại Trường TH Tân Phú C. 

- Học tại các Trường MN Thần Đồng sẽ tuyển sinh tại Trường TH Tân Phú hoặc 

TH Tân Phú C. 

4. Hồ sơ tuyển sinh 

- Các trường phải thực hiện nghiêm quy định về hồ sơ tuyển sinh và lưu trữ hồ sơ 

tuyển sinh. Tuyệt đối không được tuyển sinh khi chưa đảm bảo hồ sơ theo quy định. 

- Đối với những trường hợp không có sổ hộ khẩu (do công an đã thu sổ) thì sử 

dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú do Công an cấp để thay thế sổ hộ khẩu. 

- Đối với những trường hợp không học mầm non tại Đồng Xoài khi tham gia 

tuyển sinh vào lớp 1 và những trường hợp từ nơi khác đến tham gia tuyển sinh thì tạo hồ 

sơ mới để nộp trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến. 

- Đơn tuyển sinh đúng tuyến Mẫu 1 kèm theo. 

- Đơn tuyển sinh trái tuyến Mẫu 2 kèm theo. 

5. Hội đồng tuyển sinh 



Thành lập Hội đồng tuyển sinh theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 404/KH-PGDĐT 

ngày 25/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Xoài về việc tuyển sinh 

vào mầm non, lớp 1, lớp 6, năm học 2022- 2023. Thành phần Hội đồng tuyển sinh phải 

bố trí giáo viên làm công tác XMC-PCGD của nhà trường. 

Hội đồng tuyển sinh của các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, phân công 

nhiệm vụ từng thành viên, thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi đến nhân 

dân trên địa bàn biết thực hiện. Kế hoạch tuyển sinh, thời gian làm việc của Hội đồng 

tuyển sinh phải niêm yết công khai tại nhà trường và phương tiện truyển thông khác để 

thuận tiện cho phụ huynh liên hệ làm công tác tuyển sinh. 

Các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh phải nắm vững các quy định về công tác 

tuyển sinh năm học 2022-2023. Hiệu trưởng các trường cần quán triệt trong đơn vị chỉ 

những người được giao nhiệm vụ và nắm vững quy định về công tác tuyển sinh mới được 

hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện công tác tuyển sinh, tránh gây phiền hà cho phụ 

huynh học sinh. 

6. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền 

Các trường báo cáo UBND phường, xã về kế hoạch tuyển sinh của đơn vị và phối 

hợp với các phường, xã, khu dân cư và các kênh thông tin khác để tuyên truyền về công 

tác tuyển sinh cho nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện. Trong đó cần tập trung tuyển 

sinh đúng kế hoạch. 

Hiệu trưởng các trường phải thường xuyên trao đổi thông tin với các bộ phận 

chuyên môn và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT về công tác tuyển sinh của đơn vị để kịp thời 

giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thực hiện công tác tuyển sinh đúng kế 

hoạch đề ra. 

7. Thẩm quyền giải quyết tuyển sinh của Phòng GD&ĐT thành phố. 

7.1. Hình thức giải quyết. 

Thực hiện giải quyết tuyển sinh trái tuyến bằng hình thức trực tuyến.  

7.2. Bộ phận tham mưu công tác tuyển sinh: 

- Bộ phận chuyên môn phổ cập giáo dục tham mưu tổng hợp về kế hoạch tuyển 

sinh, đối tượng, địa bàn tuyển sinh, phân tuyến tuyển sinh. 

- Bộ phận chuyên môn mầm non tham mưu thực hiện kế hoạch tuyển sinh vào 

mầm non. 

- Bộ phận chuyên môn tiểu học tham mưu thực hiện kế hoạch tuyển sinh vào lớp 

1. 

- Bộ phận chuyên môn Trung học cơ sở tham mưu thực hiện kế hoạch tuyển sinh 

vào lớp 6. 

7.3. Giải quyết tuyển sinh trái tuyến. 

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT giải quyết việc tuyển sinh trái tuyến trên cơ sở tham 

mưu của các bộ phận chuyên môn và chỉ đạo thực hiện việc tuyển sinh trái tuyến. Cụ thể 

như sau: 

- Trưởng phòng GD&ĐT thành phố: phụ trách chung công tác tuyển sinh của toàn 

ngành, trực tiếp giải quyết tuyển sinh đối với các trường: THCS Tân Xuân, TH Tân Phú, 

TH Tân Phú B. Ngoài ra có thể giải quyết đối với tất các các trường. 



- Phó trưởng Nguyễn Văn Ngôn giải quyết đối với các trường:  

+ THCS Tân Phú, THCS Tân Đồng, THCS Tân Bình, THCS Tân Thiện, THCS 

Tiến Thành. 

+ TH Tân Phú C, TH Tân Đồng, TH Tân Bình, TH Tân Bình B, TH Tân Thiện, 

TH Tân Xuân B, TH Tân Phú C. 

- Phó trưởng Ngô Văn Quyền giải quyết đối với các trường:  

+ Các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố. 

+ TH Tiến Thành, TH Tiến Hưng A, TH Tiến Hưng B, TH Tân Thành 

+ THCS Tiến Hưng, THCS Tân Thành. 

Trên đây là một số hướng dẫn về kế hoạch tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6, 

năm học 2022- 2023, đề nghị các trường triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

  

Nơi nhận:                       TRƯỞNG PHÒNG 
- UBND thành phố; 

- Như trên;  

- LĐ, CV Phòng GD&ĐT ;                

- Lưu: VT, CM. 
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