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KẾ HOẠCH 
Huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp 

năm học 2019 - 2020 
__________________ 

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra 
lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2019 - 2020, 

Ủy ban nhân dân quận Tân Phú xây dựng Kế hoạch huy động trẻ đến 
trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020 như sau: 

I. YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC TUYỂN SINH 
1. Đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân trên địa bàn quận nhằm thực 

hiện tốt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức 

độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 theo Nghị định số 

20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ; củng cố kết quả phổ cập bậc trung học theo Quyết định số 

3615/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về quy định tạm thời chuẩn phổ cập bậc trung học trên địa bàn 

thành phố giai đoạn 2016 - 2020. Không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm 

học, không tổ chức thi tuyển học sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6; thực hiện 

tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; khuyến 

khích học sinh thi tuyển vào lớp 10 chọn nguyện vọng phù hợp với khả năng của 

bản thân, gần nơi cư trú để thuận lợi cho việc tiếp tục đi học khi trúng tuyển và 

giảm áp lực giao thông theo chủ trương của thành phố. 
2. Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phải bảo đảm 

các điều kiện về đội ngũ giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 
theo Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục 
kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Trường tiểu học 
Tân Sơn Nhì thực hiện theo Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 
năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiêu chí trường tiên 
tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế. Khuyến khích các trường trung 
học tổ chức dạy môn toán và các môn khoa học tự nhiên bằng ngoại ngữ nhằm 
thực hiện chủ trương chủ động hội nhập và thực hiện chương trình đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố, khuyến khích tổ chức dạy và học 
các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam 
tại các trường công lập. 

3. Thực hiện đúng quy chế ở mỗi bậc học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
hướng dẫn tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo nghiêm túc, an 
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toàn, công bằng, chính xác, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh đúng 

chất lượng dạy và học. Tuyên truyền về những chủ trương tuyển sinh của thành 
phố và của quận đến từng hộ dân trên địa bàn; đặc biệt quan tâm các hộ tạm trú, 
nhà trọ của công nhân. 

4. Nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài 

quy định khi tuyển sinh. 
II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 
1. Huy động trẻ vào trường mầm non 
- Dân số độ tuổi sinh năm 2014 (5 tuổi) dự kiến là 6.000 trẻ. So với số trẻ 

5 tuổi năm học 2018 - 2019 học tại các cơ sở giáo dục mầm non là 5.565 trẻ 
(công lập là 2.157, ngoài công lập là 3.408) thì năm học 2019 - 2020 tăng 435 
trẻ lớp 5 tuổi. 

- Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau: 
+ Các lớp nhóm trẻ dưới 3 tuổi, lớp 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi: duy trì và tăng 

dần tỷ lệ trẻ đến trường so với năm học 2018 - 2019. 
+ Lớp mẫu giáo 5 tuổi: tổ chức huy động 100% trẻ 5 tuổi đang cư trú trên 

địa bàn quận vào trường mầm non. 
2. Tuyển sinh vào lớp 1 
- Dân số độ tuổi sinh năm 2013 (6 tuổi) dự kiến là 8.600 trẻ. So với số 

học sinh lớp 1 năm học 2018 - 2019 tại các trường tiểu học là 9.367 học sinh 
(công lập là 9.170, ngoài công lập là 197) thì năm học 2019 - 2020 giảm 767 
học sinh lớp 1. So với số học sinh lớp 5 năm học 2018 - 2019 tại các trường tiểu 
học là 6.800 học sinh (công lập là 6.729, ngoài công lập là 71) dự kiến hoàn 
thành chương trình tiểu học vào tháng 5 năm 2019 thì năm học 2019 - 2020 toàn 
cấp tiểu học tăng 1.800 học sinh. 

- Tổ chức huy động 100% trẻ 6 tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa 
bàn quận vào lớp 1. 

3. Tuyển sinh vào lớp 6 
- Số học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học năm học 2018 - 

2019 dự kiến tuyển vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 là 6.800 học sinh. So với số 
học sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019 tại các trường trung học cơ sở công lập là 
6.466 học sinh thì năm học 2019 - 2020 tăng 334 học sinh lớp 6. So với số học 
sinh lớp 9 năm học 2018 - 2019 tại các trường trung học cơ sở công lập là 5.844 
học sinh dự kiến tốt nghiệp trung học cơ sở vào tháng 5 năm 2019 thì năm học 
2019 - 2020 các trường trung học cơ sở công lập tăng 956 học sinh. 

- Tổ chức huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu 
học năm học 2018 - 2019 vào lớp 6 năm học 2019 - 2020. 

4. Tuyển sinh vào lớp 10 và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung 
học cơ sở 
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- Số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2018 - 2019 dự kiến 
tuyển vào lớp 10 và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 
2019 - 2020 là: 5.844 học sinh (công lập). 

- Hướng dẫn học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2018 - 2019 
đăng ký dự thi tuyển vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 theo Kế hoạch tuyển sinh 
của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; vận 
động học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập tiếp tục học tại Trung tâm 
Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, trường ngoài công lập hoặc học 
trung học theo Đề án phân luồng của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 
1. Huy động trẻ vào trường mầm non 
- Việc huy động trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non phải bảo đảm 

thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên từng địa 
bàn; duy trì và tăng dần tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi đến trường mầm non so với năm 

học 2018 - 2019. 
- Ủy ban nhân dân phường tổ chức huy động 100% trẻ 5 tuổi (sinh năm 

2014) đang cư trú trên địa bàn vào trường mầm non theo phường, cụm phường 
do Phòng Giáo dục và Đào tạo phân bổ. 

- Đối với trẻ đã học mầm non năm học 2018 - 2019: Các trường mầm non 
có trách nhiệm phối hợp địa phương và cha mẹ trẻ để huy động 100% số trẻ sinh 

năm 2014 đang cư trú tại quận Tân Phú đã học tại trường tiếp tục đến lớp năm 

học 2019 - 2020 và duy trì số trẻ dưới 5 tuổi đến trường so với năm học 2018 - 
2019. 

- Đối với trẻ 5 tuổi chưa học mầm non: Ủy ban nhân dân phường điều tra, 
lập danh sách trẻ sinh năm 2014 chưa học mầm non cư trú trên địa bàn; đồng 
thời, tuyên truyền, vận động cha mẹ trẻ đến trường đăng ký nhập học cho trẻ 
theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập có nhận trẻ 5 tuổi phải đảm 
bảo đủ giáo viên và cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi theo Thông tư số 
07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công 
nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Thực hiện nghiêm túc Chương 

trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không được tổ chức lớp 
ghép (không dạy trẻ 5 tuổi ghép với trẻ các độ tuổi khác). 

1.1 Sĩ số lớp, tỷ lệ bán trú, lớp học 2 buổi/ngày 
- Phấn đấu thực hiện sĩ số lớp theo Điều lệ trường mầm non. 
- Tỷ lệ bán trú và 2 buổi/ngày: 100%. 
1.2 Thời gian tuyển sinh 
a) Đối với trẻ đã học mầm non năm học 2018 - 2019 
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Từ ngày 15 tháng 5 năm 2019 đến ngày 27 tháng 5 năm 2019: Các trường 
mầm non rà soát hồ sơ và cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách và số liệu trẻ đã 

học tại trường năm học 2018 - 2019. Căn cứ vào số liệu và danh sách trẻ đã học 

tại trường năm học 2018 - 2019, các trường tổ chức cho cha mẹ trẻ đăng ký tiếp 
tục nhập học năm học 2019 - 2020 cho trẻ. 

b) Đối với trẻ chưa học mầm non 
- Từ ngày 21 tháng 6 năm 2019 đến ngày 22 tháng 6 năm 2019: Ủy ban 

nhân dân phường tổ chức gửi giấy gọi trẻ vào trường mầm non đến cha mẹ trẻ 
sinh năm 2014 (chưa học mầm non). 

- Từ ngày 24 tháng 6 năm 2019 đến ngày 24 tháng 7 năm 2019: Hội đồng 
tuyển sinh trường mầm non tổ chức tiếp nhận hồ sơ trẻ 5 tuổi theo danh sách đã 

được Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt. Ủy ban nhân dân phường phối hợp chặt 
chẽ với các trường mầm non để huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường theo danh 
sách và giấy gọi trẻ, báo cáo định kỳ về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Từ ngày 05 tháng 7 năm 2019 đến ngày 30 tháng 7 năm 2019: Hội đồng 
tuyển sinh trường mầm non tổ chức tiếp nhận hồ sơ trẻ dưới 5 tuổi chưa học 
mầm non theo kế hoạch của trường đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt. 

- Ngày 31 tháng 7 năm 2019: Hiệu trưởng các trường mầm non công bố 
kết quả tuyển sinh; báo cáo số liệu và danh sách tuyển sinh về Phòng Giáo dục 
và Đào tạo. 

1.3 Thành phần hồ sơ 
- Giấy gọi trẻ 5 tuổi vào mầm non; 
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu vào mặt sau 

giấy khai sinh. Trường hợp trẻ không có giấy khai sinh: cha, mẹ trẻ làm bảng kê 
khai lý lịch của trẻ có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường và cam kết bổ 
sung giấy khai sinh đúng lý lịch đã khai trước tháng 9 năm 2019; 

- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao sổ tạm trú hợp lệ; đối với diện tạm trú 
ngắn hạn phải có giấy xác nhận tạm trú của công an phường. 

2. Tuyển sinh vào lớp 1 
- Tiểu học là cấp học phổ cập với đối tượng là trẻ em trong độ tuổi từ 6 

đến 14 chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Việc tuyển sinh vào 
các trường tiểu học phải bảo đảm thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu 
học trên từng địa bàn; tuyệt đối không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học. 

- Ủy ban nhân dân phường tổ chức điều tra, rà soát danh sách trẻ 6 tuổi 
(sinh năm 2013) và trẻ trong độ tuổi phổ cập giáo dục chưa học lớp 1 đang cư 

trú trên địa bàn phường, gửi chuyên trách phổ cập giáo dục trường tổng hợp, lập 
danh sách, thống kê, báo cáo theo yêu cầu của Phòng Giáo dục và Đào tạo.  

- Ủy ban nhân dân phường tổ chức huy động 100% trẻ 6 tuổi (sinh năm 

2013) và trẻ trong độ tuổi phổ cập giáo dục chưa học lớp 1 đang cư trú trên địa 
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bàn quận vào lớp 1 theo phường hoặc cụm phường do Phòng Giáo dục và Đào 

tạo phân bổ. 
- Không nhận học sinh học sớm tuổi và không nhận học sinh trái tuyến 

ngoài quận (không cư trú thực tế tại quận Tân Phú). 
- Các trường tiểu học tiếp tục duy trì thực hiện 100% học sinh lớp 1 được 

học tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc 
dân giai đoạn 2008 - 2020” (tiếng Anh Đề án) và duy trì thực hiện Đề án “Dạy 
học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt 
Nam” tại trường Tiểu học Tân Sơn Nhì và Tân Hương. 

- Việc tuyển sinh vào lớp 1 tại Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì phải bảo 
đảm theo đề án xây dựng “Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và 
quốc tế”. 

2.1 Sĩ số lớp, tỷ lệ bán trú, lớp học 2 buổi/ngày 
Năm học 2019 - 2020 dự kiến có 8.600 học sinh chuẩn bị vào lớp 1, so 

với số học sinh lớp 5 năm học 2018 - 2019 tại các trường tiểu học là 6.800 học 
sinh (công lập là 6.729, ngoài công lập là 71) dự kiến hoàn thành chương trình 

tiểu học vào tháng 5 năm 2019 thì năm học 2019 - 2020 toàn cấp tiểu học tăng 

1.800 học sinh. Nhằm đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân trên địa bàn 

quận để thực hiện tốt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3: 
- Sĩ số lớp: phấn đấu đạt 35 học sinh/lớp theo Điều lệ trường tiểu học tại  

Trường Tiểu học Âu Cơ, Hồ Văn Cường, Tân Hương và 30 học sinh/lớp tại 
Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì; các trường còn lại đảm bảo đáp ứng đủ chỗ học 
cho con em trên địa bàn phường và các phường lân cận theo số liệu phân bổ của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo và danh sách gọi trẻ của phường. 

- Tiếp tục duy trì số lớp bán trú, lớp học 2 buổi/ngày so với năm học 
trước. Trong đó, thực hiện tuyển sinh 100% học sinh lớp 1 học 2 buổi/ngày tại 4 
Trường Tiểu học: Âu Cơ, Hồ Văn Cường, Tân Hương và Tân Sơn Nhì nhằm 
nâng cao chất lượng giáo dục theo Quyết định số 4887/QĐ-UBND 
ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị 
quyết số 29-NQ/TW hội nghị Trung ương 8 - khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
2.2 Thời gian tuyển sinh 
- Ngày 28 tháng 6 năm 2019: Ủy ban nhân dân phường đồng loạt gửi 

Giấy gọi trẻ vào lớp 1 đến cha mẹ học sinh theo danh sách và số lượng đã được 
Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt. 

- Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 và được công 
bố kết quả đồng loạt vào ngày 31 tháng 7 năm 2019; thời gian cụ thể theo hướng 
dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
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- Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019: Hội đồng 
tuyển sinh trường tiểu học tổ chức tiếp nhận hồ sơ học sinh lớp 1 theo danh sách 
và số lượng đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt; ưu tiên tiếp nhận trẻ cư 

trú tại quận trước ngày 01 tháng 4 năm 2019, sau đó tiếp nhận số trẻ còn lại 
đang cư trú trên địa bàn quận theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
Ủy ban nhân dân phường phối hợp chặt chẽ với các trường tiểu học để huy động 
100% trẻ 6 tuổi đến trường theo danh sách và giấy gọi trẻ, báo cáo định kỳ về 
Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Ngày 31 tháng 7 năm 2019: Hiệu trưởng các trường tiểu học công bố kết 
quả tuyển sinh; báo cáo số liệu và danh sách tuyển sinh về Phòng Giáo dục và 
Đào tạo. 

2.3 Thành phần hồ sơ 
- Giấy gọi trẻ vào lớp 1; 
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; Hiệu trưởng kiểm tra và ký tên, đóng dấu 

vào mặt sau giấy khai sinh. Trường hợp trẻ không có giấy khai sinh: cha, mẹ trẻ 
làm bảng kê khai lý lịch của trẻ có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường và 
cam kết bổ sung giấy khai sinh đúng lý lịch đã khai trước tháng 9 năm 2019; 

- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao sổ tạm trú hợp lệ; đối với diện tạm trú 
ngắn hạn phải có giấy xác nhận tạm trú của công an phường. 

3. Tuyển sinh vào lớp 6 
-  Trung học cơ sở là cấp học phổ cập với đối tượng là thanh, thiếu niên 

từ 11 đến 18 tuổi đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, chưa tốt nghiệp 

trung học cơ sở. Việc tuyển sinh vào các trường trung học cơ sở phải bảo 

đảm thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên từng địa bàn; 
tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6, những học sinh đã hoàn 

thành chương trình giáo dục tiểu học tại các trường tiểu học trong quận Tân Phú 
và có hồ sơ hợp lệ đều được phân bổ vào lớp 6 ở các trường trung học cơ sở 
trong quận. 

- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Đối với những học sinh được 
học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi 
quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn 

thành chương trình giáo dục 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. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo phân bổ số học sinh lớp 5 đã hoàn thành 

chương trình giáo dục tiểu học tại các trường tiểu học trong quận Tân Phú vào 
các trường trung học cơ sở trong quận trên cơ sở trường tiểu học mà học sinh đã 

học năm học 2018 - 2019; chỉ đạo các trường tiểu học trên địa bàn quận bàn 
giao hồ sơ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lên lớp 6 theo Thông tư số 
22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành 
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kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Hội đồng Tuyển sinh các trường trung học cơ sở tổ chức tiếp nhận hồ sơ 

học sinh từ trường tiểu học theo danh sách được Phòng Giáo dục và Đào tạo 
duyệt; sau khi tiếp nhận học sinh theo danh sách phân bổ, nếu trường trung học 
cơ sở còn khả năng tiếp nhận học sinh thì Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét 
bố trí chỗ học cho học sinh trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ trong độ 
tuổi phổ cập giáo dục đang cư trú trên địa bàn quận. 

- Điều kiện tuyển sinh theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế 
hoạch tuyển sinh của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của Sở Giáo dục 
và Đào tạo. 

a) Sĩ số lớp, tỷ lệ bán trú, lớp học 2 buổi/ngày 
Năm học 2019 - 2020, dự kiến có 6.800 học sinh chuẩn bị vào lớp 6, so 

với số học sinh lớp 9 năm học 2018 - 2019 tại các trường trung học cơ sở công 
lập là 5.844 học sinh dự kiến tốt nghiệp trung học cơ sở vào tháng 5 năm 2019 

thì năm học 2019 - 2020 các trường trung học cơ sở công lập tăng 956 học sinh. 
Nhằm đảm bảo huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu 
học tại các trường trong quận Tân Phú vào lớp 6 các trường trung học cơ sở trên 
địa bàn quận: 

- Sĩ số lớp: phấn đấu đạt 45 học sinh/lớp theo Điều lệ trường trung học cơ 

sở tại Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, các trường trung học cơ sở còn lại 
đảm bảo đáp ứng đủ chỗ học cho học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu 
học năm học 2018 - 2019 tại các trường tiểu học trên địa bàn quận. 

- Tiếp tục duy trì số lớp bán trú, lớp học 2 buổi/ngày so với năm học 
trước. Trong đó, thực hiện tuyển sinh 100% học sinh lớp 6 học 2 buổi/ngày tại 2 
trường trung học cơ sở: Hùng Vương, Tôn Thất Tùng. 

b) Thời gian tuyển sinh 
Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 năm 2019 và được công 

bố kết quả đồng loạt vào ngày 15 tháng 7 năm 2019; thời gian cụ thể theo hướng 
dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

c) Thành phần hồ sơ 
- Bản chính học bạ cấp tiểu học có xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục 

tiểu học (không yêu cầu phải có giấy hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học); 
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; Hiệu trưởng kiểm tra và ký tên, đóng dấu 

vào mặt sau giấy khai sinh. 
- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao sổ tạm trú hợp lệ; 
- Đơn nhập học và lý lịch học sinh (do trường trung học cơ sở phát). 
3.1 Lớp 6 tăng cường tiếng Anh 
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Học sinh đã học tăng cường tiếng Anh ở cấp tiểu học, được công nhận 
hoàn thành chương trình cấp tiểu học của chương trình và có điểm toàn năm 
từng kỹ năng tiếng Anh ở lớp 5 đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có trình độ A2 theo 
khung CEFR như: chứng chỉ Cambridge Flyer đạt 10/15 khiên, hoặc TOEFL 
Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu, hoặc cấp độ Breakthrough 48-53 (Breakthrough 
pass) của PTE Young Learners được bố trí vào lớp 6 Chương trình tăng cường 
tiếng Anh (học sinh Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì vào Trường Trung học cơ sở 
Trần Quang Khải, học sinh Trường Tiểu học Âu Cơ vào Trường Trung học cơ 

sở Hùng Vương). 
3.2 Lớp 6 tiếng Anh theo đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống 

giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” (tiếng Anh đề án) 
Các trường trung học cơ sở thực hiện tuyển sinh vào các lớp tiếng Anh Đề 

án trong số học sinh đã có danh sách vào lớp 6 của trường và đã học Chương 

trình tiếng Anh Đề án từ lớp 3, được công nhận hoàn thành chương trình tiếng 
Anh đề án ở cấp tiểu học theo quy định. 

3.3 Lớp 6 theo Đề án “Dạy học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh 
tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam” 

Trường trung học cơ sở Trần Quang Khải, Tôn Thất Tùng, Đặng Trần 
Côn xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện đề án “Dạy học các môn Toán, Khoa 
học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” theo Quyết định số 
5695/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Tuyển sinh vào lớp 10 và tuyển sinh vào trung cấp chuyên nghiệp - 
hệ sau trung học cơ sở 

Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở có thể lựa chọn học tập ở bậc học 
kế tiếp bằng những hình thức sau: 

4.1 Tuyển sinh vào lớp 10 công lập 
a) Thi tuyển 
- Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại quận trong độ tuổi quy định đều 

được tham dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập theo Kế 

hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố và Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào 

tạo (Công văn số 706/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 

trung học phổ thông năm học 2019 - 2020). 
- Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào 

lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập (trừ Trường Trung học phổ 

thông chuyên Lê Hồng Phong, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại 

Nghĩa và Trường Phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia). Không được thay 
đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển. 

- Ngày thi: 02 và 03 tháng 6 năm 2019. Môn thi: Ngữ văn, Toán và Ngoại 

ngữ. 
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- Điểm thi tuyển là tổng điểm 03 bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng 

thêm cho đối tượng ưu tiên (điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ 

ưu tiên theo quy định của thành phố, tối đa không quá 3 điểm). Thí sinh trúng 
tuyển phải dự thi đủ 03 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0 (không). 

- Ở một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện 

vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không 

quá 1 điểm. 
b) Tuyển thẳng 

 - Học sinh khuyết tật. 
 - Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục 

thể thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học 

cơ sở và trung học phổ thông. 
- Học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng làm đơn đăng ký xét tuyển thẳng 

với 3 nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông gần nơi cư trú trên địa 

bàn thành phố phù hợp điều kiện học tập (ngoại trừ các trường trung học phổ 
thông chuyên, trường trung học phổ thông có lớp chuyên, các trường tiên tiến 

hội nhập). 
Hồ sơ xét tuyển gồm: đơn xét tuyển thẳng và giấy chứng nhận  khuyết tật 

do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc gia và quốc tế 

hợp lệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp. 
4.2 Đối với học sinh không đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 công lập 

hoặc không trúng tuyển vào lớp 10 công lập 
a) Đăng ký học lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên quận (địa chỉ số 78/2/45 Phan Đình Phùng, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú). 

 b) Đăng ký học lớp 10 tại các trường trung học phổ thông ngoài công lập 
theo thông báo của trường. 

c) Đăng ký xét tuyển vào trung cấp chuyên nghiệp - hệ sau trung học cơ sở 
- Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở có thể đăng ký xét tuyển vào học 

tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố có 
tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. 

- Căn cứ xét tuyển: 
+ Điểm tốt nghiệp trung học cơ sở; 
+ Điểm tổng kết các môn học 4 năm trung học cơ sở; 
+ Điểm tổng kết các môn học năm cuối cấp trung học cơ sở. 
- Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại trường theo các đợt tuyển sinh trong 

năm do trường quy định. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận thành lập Ban Chỉ đạo Tuyển sinh 

quận do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận làm Trưởng ban, Phòng Giáo dục 
và Đào tạo làm Cơ quan thường trực để theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra 
công tác huy động trẻ của các phường và công tác tuyển sinh của các trường. 

- Chủ trì, phối hợp Phòng Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy 
ban nhân dân quận bảo đảm các điều kiện về tài chính, đội ngũ giáo viên, nhân 

viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu 
học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận theo Thông tư số 07/2016/TT-
BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về 
điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn 
phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

- Xây dựng hướng dẫn huy động trẻ đến trường và tuyển sinh cụ thể theo 
từng cấp học. Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của các trường theo nguyên tắc 
đảm bảo đủ chỗ học cho con em nhân dân trên địa bàn quận, sắp xếp chỗ học 
cho trẻ trong độ tuổi phổ cập giáo dục đang cư trú trên địa bàn quận nhằm đảm 
bảo thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP 
ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

- Triển khai Kế hoạch, hướng dẫn huy động trẻ đến trường và tuyển sinh 

đến Ủy ban nhân dân 11 phường và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ 

sở trên địa bàn quận. 
- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh ở các trường tiểu học, trung 

học cơ sở và chỉ đạo thành lập Hội đồng tuyển sinh ở các trường mầm non để 
thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định. 

- Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở phổ biến các văn 

bản về tuyển sinh năm học 2019 - 2020 của thành phố và của quận trên bản tin 
trường, xây dựng và công khai Kế hoạch tuyển sinh đến cha mẹ học sinh; chỉ 
đạo các trường trung học cơ sở giới thiệu và tạo điều kiện để cha mẹ học sinh và 
học sinh lớp 9 tìm hiểu về các hướng đi sau tốt nghiệp trung học cơ sở và tìm 
hiểu về trường trung học phổ thông trước khi đăng ký nguyện vọng tuyển sinh 
vào lớp 10. 

- Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở vận động cha mẹ 
học sinh tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, đảm bảo đạt tỷ lệ 99% trở lên học 
sinh tham gia bảo hiểm y tế. 

- Chỉ đạo trường trung học cơ sở Đặng Trần Côn, Tôn Thất Tùng, Hoàng 
Diệu lập Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đảm bảo theo tiến độ 
của quận. 

- Kiểm tra từng giai đoạn và kiểm tra đột xuất đối với: 
+ Công tác điều tra, lập danh sách gọi trẻ và công tác huy động trẻ đến 

trường của 11 phường; 
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+ Công tác chuẩn bị tuyển sinh và công tác tuyển sinh của các trường 
mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. 

- Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân quận và Sở 

Giáo dục và Đào tạo. 
2. Thành viên Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận 
- Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quận về công tác 
tuyển sinh nhằm huy động sức mạnh tổng hợp và sự quan tâm của mọi tầng lớp 
nhân dân, các ban ngành, đoàn thể trong công tác chăm sóc, giáo dục, tạo điều 
kiện tốt nhất cho trẻ đến trường. 

- Hỗ trợ ngành giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân 11 phường thực hiện 
tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo các chỉ tiêu theo Kế hoạch. 

- Công an quận chỉ đạo Công an 11 phường chịu trách nhiệm khi xác nhận 
tạm trú cho trẻ phải đảm bảo trẻ có cư trú thực tế tại địa phương. 

3. Ủy ban nhân dân 11 phường 
- Chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch tuyển sinh của quận và hướng dẫn 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo.  
- Tổ chức tuyên truyền giúp cha mẹ học sinh có ý thức chăm sóc, tạo điều 

kiện cần thiết cho con em đến trường, đảm bảo quyền học tập của trẻ em; thông 
tin rộng rãi đến nhân dân địa phương về thời gian điều tra, lập danh sách, các thủ 
tục và thời gian đăng ký nhập học,… (qua bản tin phường, thông báo, họp tổ 
dân phố,…).  

- Tổ chức tự kiểm tra, rà soát danh sách trẻ em 5 tuổi vào mầm non và 6 

tuổi vào lớp 1 cư trú trên địa bàn phường chính xác, hạn chế tối đa những sai 
sót, đặc biệt là những trường hợp thường trú tại địa phương và đảm bảo tiến 
độ. Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận về 
việc điều tra, lập danh sách và hướng dẫn, giải thích cho nhân dân trong công tác 
huy động trẻ đến trường. 

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gọi trẻ theo hướng dẫn và yêu cầu kiểm tra của 
Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Phối hợp Hội đồng tuyển sinh các trường tổng hợp theo dõi tiến độ, danh 

sách trẻ đã và chưa ra lớp theo danh sách gọi trẻ; xác minh những trường hợp 
chưa đến trường để vận động, hỗ trợ và tạo điều kiện cho trẻ em đến trường. 

- Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân quận thông 
qua Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

4. Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 
- Thông tin rộng rãi đến cha mẹ học sinh Kế hoạch và Hướng dẫn huy 

động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020 của 
thành phố và của quận. 
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- Xây dựng và công khai Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 của 
trường theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận và Hướng dẫn của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng ký nhập học 
cho con của mình. Hội đồng tuyển sinh trường cử các thành viên trong Hội đồng 
tiếp xúc và giải đáp thắc mắc của cha mẹ học sinh, tránh để cha mẹ học sinh 
phải mất thời gian đi lại nhiều lần. 

- Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở triển khai 
đến Hội đồng tuyển sinh trường và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong 
nhà trường thực hiện nghiêm các nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ 
sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp 
đồng giao dịch, Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Công 
văn số 1908/UBND-KSTT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp 
bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. 
Theo đó, khi cha mẹ học sinh trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính nộp Giấy 
khai sinh, Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú là bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng 
thực thì trường không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu; trường 
hợp nộp bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm bản chính thì thành 
viên Hội đồng tuyển sinh được phân công tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tự 
kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính, ký tên vào bản sao và chịu trách 
nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính, không yêu cầu cha mẹ 
học sinh nộp bản sao có chứng thực. 

Trên đây là Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp 

đầu cấp năm học 2019 - 2020, Ủy ban nhân dân quận đề nghị các ban ngành, 
đoàn thể quận, Ủy ban nhân dân 11 phường, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục và 
các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng nội 
dung quy định. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo theo dõi việc triển khai thực 
hiện Kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận:  
- Sở GD&ĐT (7b); 
- Thường trực Quận ủy; 
- Thường trực HĐND/Q; 
- UBND/Q (CT, PCT/VX); 
- UBMTTQVN/Q; 
- Thành viên BCĐ XDXHHT/Q; 
- PTCKH, PNV, PYT, CA/Q; 
- UBND 11 phường;  
- Các cơ sở giáo dục (200b); 
- VP.HĐND-UBND/Q (CVP, PVP/KTVX); 
- THVX (2b); 
- Lưu: VT, PGDĐT (10b). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Trần Văn Phúc 
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 UBND QUẬN TÂN PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập  -  Tự do  - Hạnh phúc 
 
 Số:  430 /HD-GDĐT Tân Phú, ngày 26  tháng 4  năm 2019 
 

HƯỚNG DẪN 
Huy động trẻ 5 tuổi vào trường mầm non năm học 2019 - 2020 

  
Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân (UBND) quận Tân Phú về huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào 
các lớp đầu cấp năm  học 2019 - 2020, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú hướng dẫn huy động trẻ 5 tuổi 

(sinh năm 2014) vào trường mầm non năm học 2019 - 2020 như sau: 
 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
I. Mục đích 
- Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi theo Nghị định số 

20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ nhằm củng cố, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 5 tuổi, 

chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. 
- Giúp cha mẹ trẻ tạo điều kiện cần thiết cho con em đến trường, đảm bảo 

quyền học tập của trẻ em. 
- Huy động sự quan tâm, hỗ trợ của mọi tầng lớp nhân dân, các ban, ngành, 

đoàn thể trong công tác chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ 5 tuổi 

đến trường. 
II. Yêu cầu 
- Tổ chức huy động 100% trẻ 5 tuổi vào trường mầm non năm học 2019-

2020 và duy trì việc học đến hết năm học. Việc huy động trẻ 5 tuổi vào các 
trường mầm non phải bảo đảm thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm 

non cho trẻ 5 tuổi trên từng địa bàn. Không nhận trẻ trái tuyến ngoài quận 
(không cư trú thực tế tại quận Tân Phú). 

- Các cơ sở giáo dục mầm non phải bảo đảm các điều kiện về đội ngũ 

giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi năm 

học 2019-2020 theo Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 

2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, 

quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
Phối hợp chặt chẽ với UBND phường để vận động và tổ chức tiếp nhận trẻ 5 tuổi 

nhập học. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập có nhận trẻ 5 tuổi phải thực 

hiện nghiêm túc Chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

không được tổ chức lớp ghép (không dạy trẻ 5 tuổi ghép với trẻ các độ tuổi khác). 
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B. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
I. Tuyên truyền; điều tra và lập danh sách gọi trẻ 5 tuổi vào trường 

mầm non năm học 2019-2020 
1. UBND phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể 

phường tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn, vận động nhân 
dân tích cực đăng ký danh sách trẻ  5 tuổi hiện cư trú tại địa phương, tham gia vào 
công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đặc biệt là công tác huy động 

trẻ 5 tuổi vào trường mầm non; thông tin đến từng hộ dân về thời gian điều tra - 
lập danh sách, các thủ tục và thời gian đăng ký nhập học… (qua bản tin phường, 

thông báo, họp tổ dân phố…). 
2. UBND phường tiến hành điều tra trẻ 5 tuổi hiện đang cư trú tại địa 

phương và lập danh sách gọi trẻ vào trường mầm non năm học 2019-2020 (phiếu 

điều tra và danh sách phải có đầy đủ các thông tin của trẻ: họ tên, ngày sinh, địa 

chỉ cư trú, tên cha mẹ, diện hộ khẩu… và ghi rõ tên trường mầm non, tên quận mà 

trẻ đang học năm học 2018-2019). Trong đó lưu ý: Đối với trẻ 5 tuổi thuộc diện 

tạm trú phải có Sổ tạm trú do Công an cấp; đối với những trường hợp đặc biệt phải 

có xác nhận của UBND phường. Đối với trẻ Khuyết tật, UBND phường ghi rõ 

dạng tật và mức độ khuyết tật trong danh sách gọi trẻ; gửi giấy xác nhận 

khuyết tật về trường mầm non từ ngày 24/6/2019 đến ngày 24/7/2019. 
3. Sau khi điều tra, lập danh sách; UBND phường  tổ chức rà soát theo từng 

tổ dân phố cho thật đầy đủ, chính xác số lượng và các thông tin trong danh sách trẻ 

sinh năm 2014; hạn chế tối đa các sai sót làm ảnh hưởng đến công tác huy động 

trẻ. 
4. Chuyên trách phổ cập giáo dục các trường được Phòng Giáo dục và Đào 

tạo phân công có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp danh sách và hồ sơ gọi trẻ của 

phường theo yêu cầu; rà soát những trường hợp trùng tên trước khi gửi báo cáo về 

Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
5. Căn cứ số liệu điều tra trẻ sinh năm 2014 chưa học mầm non do phường 

báo cáo, Phòng Giáo dục và Đào tạo phân bổ vào các trường  mầm non theo 
nguyên tắc: 

a) Đảm bảo đủ chỗ học cho trẻ đang cư trú trên địa bàn quận. 
b) Trẻ trong cùng 1 phường, một số được phân bổ vào trường mầm non cùng 

phường, số còn lại được phân bổ vào các trường lân cận. 
6. UBND phường căn cứ vào số lượng phân bổ của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo để lập danh sách gọi trẻ 5 tuổi vào trường mầm non như sau: 
a) Nếu số trẻ 5 tuổi trong phường được phân bổ vào nhiều trường khác 

nhau, UBND phường có trách nhiệm thống nhất phương án phân tuyến cụ thể: trẻ 

em thuộc diện nào hoặc ở khu phố, tổ dân phố nào thì vào trường học nào trên cơ 

sở tham mưu của chuyên trách phổ cập giáo dục trường được Phòng Giáo dục và 

Đào tạo phân công và đề nghị của thường trực Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học 

tập phường, tránh tình trạng phân tuyến theo cảm tính; thông tin phương án phân 
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tuyến đến các tổ dân phố và niêm yết danh sách gọi trẻ tại UBND phường. Đối với 

những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, UBND phường tạo mọi điều kiện thuận lợi để 

trẻ được đến trường. 
b) Lập danh sách gọi trẻ 5 tuổi vào trường mầm non theo từng trường gửi về 

Phòng Giáo dục và Đào tạo (bộ phận Phổ cập Giáo dục) duyệt ngày 06/6/2019. 
7. Từ ngày 06/6 đến ngày 18/6/2019: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành 

kiểm tra, in giấy gọi trẻ và chuyển giao danh sách đã duyệt về UBND phường và 
các trường mầm non. 

 

II. Tổ chức huy động và tiếp nhận trẻ 5 tuổi vào mầm non năm học 

2019-2020 
1. Đối với trẻ đã học mầm non năm học 2018-2019 
Các trường mầm non có trách nhiệm phối hợp với địa phương và cha mẹ 

trẻ để huy động 100% số trẻ sinh năm 2014 đã học tại trường tiếp tục đến lớp 

năm học 2019-2020 (đặc biệt là trẻ cư trú tại quận Tân Phú), tiến độ thực hiện 

như sau: 

- Từ ngày 15/5 đến ngày 22/5/2019: Các trường mầm non rà soát hồ sơ và 

cập nhật thật đầy đủ, chính xác danh sách và số liệu trẻ sinh năm 2014 đang học 

tại trường năm học 2018-2019. 
- Từ ngày 23/5 đến ngày 27/5/2019: Căn cứ vào danh sách trẻ sinh năm 

2014 đang học tại trường năm học 2018-2019, các trường tổ chức cho cha mẹ trẻ 

đăng ký tiếp tục nhập học năm học 2019-2020 cho trẻ. 
 

2. Đối với trẻ chưa học mầm non 
UBND phường tổ chức gửi giấy gọi trẻ vào trường mầm non đến cha mẹ trẻ 

sinh năm 2014 (chưa học mầm non) từ ngày 21/6/2019 đến ngày 22/6/2019; đồng 

thời tuyên truyền, vận động cha mẹ trẻ đến trường đăng ký nhập học cho trẻ 
đúng thời gian quy định. 

Hội đồng tuyển sinh trường mầm non tổ chức tiếp nhận hồ sơ trẻ có tên 
trong danh sách đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt, thời gian tiếp nhận 
chia thành 2 giai đoạn:  

a) Giai đoạn 1 (từ ngày 24/6 đến ngày 05/7/2019) 
- Tiếp nhận trẻ đợt 1 (từ 24/6 đến 26/6/2019): Các trường mầm non nhận 

hồ sơ của trẻ theo danh sách và giấy gọi trẻ đợt 1. 

- Ngày 27/6/2019: Hiệu trưởng lập danh sách trẻ chưa đến trường, gửi 
UBND phường và báo cáo số liệu đã tuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Từ ngày 28/6 đến ngày 02/7/2019: UBND phường tổ chức xác minh và 
ghi rõ các nguyên nhân tất cả những trường hợp chưa đến trường đợt 1; gửi 

danh sách đã xác minh gồm: danh sách những trẻ đã đăng ký học nơi khác hay đã 
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chuyển đi, không còn ở địa phương… cho các trường mầm non để trường ghi 

nhận vào cột “ghi chú” trong danh sách gọi trẻ. Đồng thời, vận động cha mẹ trẻ 

tiếp tục đến trường đăng ký nhập học cho trẻ trong tháng 7/2019. 

- Tiếp nhận trẻ sau khi vận động (từ 03/7 đến 05/7/2019): Các trường 

mầm non tiếp tục nhận hồ sơ của trẻ  theo danh sách và giấy gọi trẻ đợt 1. 

  * Từ ngày 05/7/2019 đến ngày 30/7/2019: Hội đồng tuyển sinh trường mầm 

non tổ chức tuyển sinh trẻ dưới 5 tuổi theo kế hoạch của trường đã được Phòng 

Giáo dục và Đào tạo duyệt. 

b) Giai đoạn 2 (từ ngày 08/7 đến ngày 31/7/2019) 
- Ngày 08/7/2019: 
+ Các trường mầm non báo cáo số liệu và danh sách trẻ đã đăng ký nhập 

học (tính đến hết ngày 05/7/2019) về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

+ UBND phường gửi danh sách trẻ sinh năm 2014 chưa học mầm non và  
chưa có tên gọi đến trường trong giai đoạn 1 về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Từ ngày 09/7 đến ngày 11/7/2019: Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hồ 

sơ, số liệu huy động giai đoạn 1 và danh sách gọi trẻ bổ sung; từ đó phân bổ chỉ 

tiêu  đợt  2 cho các phường và trường mầm non. 

- Từ ngày 12/7/2019 đến ngày 16/7/2019: UBND phường căn cứ số lượng 

trẻ vào trường mầm non do Phòng Giáo dục và Đào tạo phân bổ để lập danh sách 

gọi trẻ đến trường đợt 2 và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (bộ phận Phổ cập 
Giáo dục) duyệt và in giấy gọi trẻ. 

- Từ ngày 17/7/2019 đến ngày 19/7/2019: Phòng Giáo dục và Đào tạo 
chuyển giao danh sách đã duyệt về phường và trường mầm non. UBND phường 

giao giấy gọi trẻ đợt 2 đến hộ dân. 

- Tiếp nhận trẻ đợt 2 (từ 22/7 đến 24/7/2019): Các trường mầm non nhận 

hồ sơ của trẻ theo danh sách gọi trẻ đợt 2 và trẻ đăng ký nhập học trễ của đợt 1. 
UBND phường phối hợp chặt chẽ với các trường mầm non để vận động cha mẹ 

đưa trẻ đến trường đúng thời gian quy định. 

- Từ ngày 25/7 đến ngày 30/7/2019: UBND phường rà soát danh sách trẻ 5 

tuổi chưa học mầm gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét bố trí chỗ học cho trẻ. 

- Ngày 30/7/2019: các trường mầm non cập nhật đầy đủ số liệu và danh 

sách trẻ 5 tuổi mới tuyển. Trường hợp trẻ có tên trong danh sách gọi trẻ nhưng 

không đến đăng ký nhập học (cả 2 giai đoạn), các trường mầm non có trách 

nhiệm phối hợp với UBND phường để xác minh và ghi rõ nguyên nhân không 
đăng ký học tại trường vào cột “ghi chú” trong danh sách gọi trẻ. 

- Ngày 31/7/2019: Hiệu trưởng niêm yết danh sách trẻ 5 tuổi của trường; 
báo cáo số liệu và danh sách tuyển sinh (cả 2 giai đoạn) về Phòng Giáo dục và 

Đào tạo. 
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C. QUY ĐỊNH NHẬN HỒ SƠ 
Hội đồng tuyển sinh trường mầm non tổ chức tiếp nhận hồ sơ theo đúng 

giấy gọi trẻ vào trường mầm non và theo danh sách gọi trẻ đã được Phòng Giáo 
dục và Đào tạo duyệt; hồ sơ gồm có: 

1. Giấy gọi trẻ (đối với trẻ 5 tuổi; kiểm tra, đối chiếu các thông tin trên giấy 

gọi trẻ với danh sách gọi trẻ và giấy khai sinh, hộ khẩu hoặc sổ tạm trú). 
2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu vào mặt sau 

giấy khai sinh. Trường hợp trẻ không có giấy khai sinh: cha, mẹ trẻ làm bảng kê 

khai lý lịch của trẻ có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường và cam kết bổ sung 
giấy khai sinh đúng lý lịch đã khai trước tháng 9 năm 2019. 

3. Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao sổ tạm trú hợp lệ; đối với diện tạm trú 

ngắn hạn phải có giấy xác nhận tạm trú của công an phường. 
* Lưu ý: khi cha mẹ trẻ trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính nộp Giấy 

khai sinh, Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú là bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực 

thì trường không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu; trường hợp nộp 

bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm bản chính thì thành viên Hội đồng 

tuyển sinh được phân công tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tự kiểm tra, đối chiếu 

bản sao với bản chính, ký tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của bản sao so với bản chính, không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có 

chứng thực. 
 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
- Mỗi trường mầm non công lập thành lập một Hội đồng tuyển sinh do Hiệu 

trưởng trường ra quyết định thành lập. Hiệu trưởng trường mầm non công lập gửi 

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo (bộ phận 

Phổ cập Giáo dục) ngày 06/6/2019. 
- UBND 11 phường và Hội đồng tuyển sinh các trường mầm non có trách 

nhiệm xây dựng kế hoạch huy động trẻ 5 tuổi đến trường và tổ chức thực hiện theo 
đúng Kế hoạch của UBND quận và Hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
công bố các văn bản liên quan đến tuyển sinh và danh sách gọi trẻ 5 tuổi vào mầm 

non trên bảng tin của phường và trường. 
Trên đây là hướng dẫn huy động trẻ 5 tuổi vào trường mầm non năm học 

2019-2020, đề nghị UBND 11 phường và Hiệu trưởng các trường mầm non 
nghiên cứu thực hiện đầy đủ các nội dung theo đúng yêu cầu và thời gian quy 

định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Phòng 
Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn./. 
Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
- Sở GD-ĐT/Tp. HCM; 
- TT.UBND Q.TP;      
- UBND 11 Phường; 
- Các trường MN, TiH, THCS; 
- Lưu: VT, PCGD.   
     
 Tạ Tân

(Đã ký) 
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 UBND QUẬN TÂN PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập  -  Tự do  - Hạnh phúc 
 
 Số:  431 /HD-GDĐT Tân Phú, ngày 26  tháng 4  năm 2019 
 

HƯỚNG DẪN 
Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019 - 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân (UBND) quận Tân Phú về huy động trẻ đến trường và tuyển sinh 

vào các lớp đầu cấp năm  học 2019 - 2020, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 

tại các trường tiểu học trong quận Tân Phú năm học 2019 - 2020 như sau: 
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
I. Mục đích 
- Thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 theo Nghị định số 

20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ. Giúp cha mẹ học sinh tạo điều kiện cần thiết cho con em đến trường, 

đảm bảo quyền học tập của trẻ em. 
- Huy động sự quan tâm, hỗ trợ của mọi tầng lớp nhân dân, các ban, ngành, 

đoàn thể trong công tác chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em 
được đến trường. 

II. Yêu cầu 
- Tiểu học là cấp học phổ cập, việc tuyển sinh vào các trường tiểu học 

phải bảo đảm thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học trên từng địa 

bàn. UBND phường tổ chức huy động 100% trẻ em 6 tuổi (sinh năm 2013) vào 
lớp 1 theo Kế hoạch của UBND quận và Hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo. Các trường tiểu học không nhận học sinh học sớm tuổi và không nhận học 

sinh trái tuyến ngoài quận (không cư trú thực tế tại quận Tân Phú); tuyệt đối 

không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học. 
- Các trường tiểu học phải bảo đảm các điều kiện về đội ngũ giáo viên, 

nhân viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học năm học 2019-2020 theo Thông 
tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công 
nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 

- Các trường tiểu học phối hợp chặt chẽ với UBND phường để vận động và 

tiếp nhận toàn bộ số trẻ 6 tuổi nhập học lớp 1; sắp xếp chỗ học cho trẻ học trễ 

tuổi, trẻ tạm trú, trẻ bỏ học trở lại trường tiếp tục học tập. 
 
B. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
I. Tuyên truyền 
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1. UBND phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể 

phường tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực đăng ký danh sách trẻ 

6, 7, 8 tuổi chưa học lớp 1; thông tin rộng rãi đến nhân dân địa phương về thời 

gian điều tra - lập danh sách, các thủ tục và thời gian đăng ký nhập học… (qua 
bản tin phường, thông báo, họp tổ dân phố…) 

2. Đối với việc gọi trẻ vào 4 trường tiểu học thực hiện tuyển sinh 100% học 

sinh lớp 1 học 2 buổi/ngày gồm: Tân Sơn Nhì, Âu Cơ, Hồ Văn Cường, Tân 
Hương; UBND phường thực hiện như sau: 

a) Thông tin rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn về loại hình học 2 

buổi/ngày và các mức thu phí theo quy định, trong đó: 
+ Trường tiểu học Tân Sơn Nhì: đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, thực hiện 

thu phí theo đề án xây dựng “Trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực 

và quốc tế” (100% học sinh học 2 buổi/ngày); trong đó có một số lớp tổ chức dạy 

và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt 

Nam. 
+ Trường tiểu học Âu Cơ: đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (100% học sinh 

học 2 buổi/ngày). 
+ Trường tiểu học Hồ Văn Cường: xây dựng trường chuẩn quốc gia 

(100% học sinh lớp 1 học 2 buổi/ngày). 
+ Trường tiểu học Tân Hương: xây dựng trường chuẩn quốc gia (100% 

học sinh lớp 1 học 2 buổi/ngày); trong đó có một số lớp tổ chức dạy và học các 

môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam. 
b) Tổ chức khảo sát, thống kê nhu cầu học tập của học sinh theo từng 

loại hình của trường và lập danh sách gọi trẻ theo số lượng phân bổ và Hướng 

dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
II. Rà soát và lập danh sách gọi trẻ vào lớp 1 năm học 2019-2020 
1. Trên cơ sở danh sách công dân từ 0 tuổi trở lên cư trú trên địa bàn 

phường đã được điều tra, cập nhật trong năm 2018; UBND phường tiến hành rà 
soát thật kỹ danh sách trẻ 6 tuổi và trẻ 7, 8 tuổi (chưa học lớp 1) hiện đang cư trú 
trên địa bàn phường theo từng tổ dân phố cho thật đầy đủ, chính xác số lượng và 

các thông tin trong danh sách trẻ chuẩn bị vào lớp 1 năm học 2019-2020. 
2. Đối với trẻ học lớp 1 trễ tuổi (trên 6 tuổi), UBND phường tổ chức xác 

minh và ghi rõ nguyên nhân học trễ tuổi vào cột ghi chú trong danh sách, 
đồng thời gửi văn bản giải trình lý do học trễ tuổi về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
Đối với trẻ Khuyết tật, UBND phường ghi rõ dạng tật và mức độ khuyết tật 

trong danh sách gọi trẻ; gửi giấy xác nhận khuyết tật về trường tiểu học từ 

ngày 01/7/2019 đến ngày 30/7/2019. 
3. Đối với trẻ thuộc diện tạm trú phải có Sổ tạm trú do Công an cấp; không 

lập danh sách trẻ tạm trú không có cha, mẹ cư trú tại địa chỉ tạm trú. Đối với 

những trường hợp đặc biệt phải có xác nhận cụ thể của UBND phường. 
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4. Chuyên trách phổ cập giáo dục các trường được Phòng Giáo dục và Đào 

tạo phân công có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp danh sách và hồ sơ gọi trẻ của 

phường theo yêu cầu; rà soát những trường hợp trùng tên trước khi gửi báo cáo về 

Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
5. Căn cứ trên số liệu điều tra trẻ chuẩn bị vào lớp 1 năm học 2019-2020 do 

UBND phường báo cáo, Phòng Giáo dục và Đào tạo phân bổ số lượng trẻ vào 

các trường  tiểu học theo nguyên tắc: 
a) Đảm bảo đủ chỗ học cho trẻ đang cư trú trên địa bàn quận. 
b) Trẻ trong cùng 1 phường, một số được phân bổ vào trường tiểu học cùng 

phường, số còn lại được phân bổ vào các trường tiểu học tại phường lân cận. 
c) Đối với  việc tuyển sinh vào trường tiểu học Tân Sơn Nhì: Phòng 

Giáo dục và Đào tạo phân bổ 50% chỉ tiêu vào lớp 1 giao UBND phường lập 

danh sách gọi trẻ (trong giai đoạn 1) và 50% chỉ tiêu vào lớp 1 giao trường tuyển 

sinh (trong giai đoạn 2, thực hiện theo Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiêu chí 
trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế). 

6. UBND phường căn cứ vào số lượng phân bổ của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo để lập danh sách gọi trẻ vào lớp 1 năm học 2019-2020 như sau: 
a) Lập danh sách gọi trẻ đợt 1 đối với những trẻ đã cư trú trên địa bàn 

phường từ trước ngày 01/4/2019 và lập danh sách gọi trẻ đợt 2 đối với những 

trường hợp còn lại (mới chuyển đến). 
b) Nếu số trẻ chuẩn bị vào lớp 1 trong phường được phân bổ vào nhiều 

trường khác nhau, UBND phường có trách nhiệm thống nhất phương án phân 

tuyến cụ thể: trẻ em thuộc diện nào hoặc ở khu phố, tổ dân phố nào thì vào trường 

học nào trên cơ sở tham mưu của chuyên trách phổ cập giáo dục trường được 

Phòng Giáo dục và Đào tạo phân công và đề nghị của thường trực Ban chỉ đạo 

xây dựng xã hội học tập phường, tránh tình trạng phân tuyến theo cảm tính; thông 
tin phương án phân tuyến đến các tổ dân phố và niêm yết danh sách gọi trẻ tại 

UBND phường. Đối với những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, UBND phường tạo 

mọi điều kiện thuận lợi để trẻ được đến trường. 
c) Lập danh sách gọi trẻ vào lớp 1 theo từng trường gửi về Phòng Giáo dục 

và Đào tạo (bộ phận Phổ cập Giáo dục) duyệt ngày 10/6/2019. 
7. Từ ngày 11/6 đến ngày 28/6/2019: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành 

kiểm tra, duyệt Thống kê và số lượng theo danh sách UBND phường lập, in giấy 

gọi trẻ và chuyển giao danh sách đã duyệt về UBND phường và các trường tiểu 

học. 
III. Gửi giấy gọi trẻ và vận động đến trường 
Ngày 28/6/2019: UBND phường đồng loạt gửi giấy gọi trẻ vào lớp 1 đến 

cha mẹ học sinh; đồng thời tuyên truyền, vận động cha mẹ trẻ đến trường làm 

hồ sơ nhập học cho trẻ đúng thời gian quy định. 
IV. Tiếp nhận học sinh lớp 1 
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Hội đồng tuyển sinh trường tiểu học tiếp nhận học sinh có tên trong danh 

sách gọi trẻ theo số lượng đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt, đối chiếu 

các thông tin của học sinh theo đúng quy định nhận hồ sơ; thời gian tiếp nhận chia 
thành 2 giai đoạn: 

1. Giai đoạn 1 (từ  01/7 đến 12/7/2019) 
a) Tiếp nhận trẻ đợt 1 
- Từ ngày 01/7 đến 02/7/2019: Các trường tiểu học nhận hồ sơ của trẻ theo 

danh sách và giấy gọi trẻ đợt 1 có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú tại địa phương từ 

trước ngày 01/4/2019. Từ ngày 02/7 đến 04/7/2019: Các trường tiểu học nhận hồ 

sơ của những trẻ còn lại theo danh sách và giấy gọi trẻ đợt 1. 
- Ngày 05/7/2019: Hiệu trưởng lập danh sách trẻ chưa đến trường gửi 

UBND phường và báo cáo số liệu đã tuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
- Từ 05/7 đến 10/7/2019: UBND phường tổ chức xác minh danh sách trẻ 

chưa đến trường đợt 1 và gửi danh sách những trẻ đã đăng ký học nơi khác 

hay đã chuyển đi (không còn ở địa phương) cho các trường tiểu học để 

trường ghi nhận vào cột “ghi chú” trong danh sách gọi trẻ. Đồng thời, vận 

động cha mẹ học sinh tiếp tục đến trường đăng ký nhập học cho trẻ. 
b) Tiếp nhận trẻ sau khi vận động 
Từ 11/7 đến 12/7/2019: Các trường tiểu học tiếp tục nhận hồ sơ của những 

trẻ theo danh sách và giấy gọi trẻ đợt 1. 
2. Giai đoạn 2 (từ 15/7 đến 31/7/2019) 
a) Chuẩn bị gọi trẻ đợt 2 
- Ngày 15/7/2019: 
+ Các trường tiểu học báo cáo số liệu và danh sách trẻ đã đăng ký nhập học 

(tính đến hết ngày 12/7/2019) về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
+ UBND phường gửi danh sách trẻ 6, 7, 8 tuổi chưa học lớp 1 và chưa có 

tên gọi trẻ  đến trường trong giai đoạn 1 về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
- Từ 16/7/2019 đến 18/7/2019: Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hồ sơ, 

số liệu tuyển sinh giai đoạn 1 và danh sách gọi trẻ bổ sung; từ đó phân bổ chỉ tiêu 

vào lớp 1 đợt 2 cho các phường và trường tiểu học. 
- Ngày 19/7/2019: UBND phường căn cứ số lượng trẻ vào trường tiểu học 

do Phòng Giáo dục và Đào tạo phân bổ để lập danh sách gọi trẻ đến trường đợt 2 
và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (bộ phận Phổ cập Giáo dục) duyệt và in 
giấy gọi trẻ. 

- Ngày 24/7/2019: Phòng Giáo dục và Đào tạo chuyển giao danh sách đã 

duyệt về phường và trường tiểu học. 
- Ngày 25/7/2019: UBND phường gửi giấy gọi trẻ đợt 2 đến hộ dân. 
b) Tiếp nhận trẻ đợt 2 (từ 26/7 đến 29/7/2019) 
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- Các trường tiểu học nhận hồ sơ của trẻ theo danh sách và giấy gọi trẻ đợt 

2. 
- Riêng trường tiểu học Tân Sơn Nhì thực hiện tuyển sinh vào lớp 1 theo 

đề án trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế; trong đó điều 

kiện xét tuyển sinh là những trẻ sinh năm 2013 có hộ khẩu và đang cư trú tại 

quận Tân Phú, xét ưu tiên theo thứ tự sau: 
+ Có cha hoặc mẹ thuộc diện chính sách. 
+ Có cha và mẹ là cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận Tân Phú. 
+ Có cha hoặc mẹ là cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận Tân Phú. 
- Ngày 30/7/2019: các trường tiểu học cập nhật đầy đủ số liệu và danh sách 

học sinh mới tuyển vào lớp 1. Trường hợp trẻ có tên trong danh sách gọi trẻ 

nhưng không đến đăng ký nhập học (cả 2 giai đoạn), các trường tiểu học có 
trách nhiệm phối hợp với UBND phường để xác minh và ghi rõ nguyên nhân 
không đăng ký học tại trường vào cột “ghi chú” trong danh sách gọi trẻ. 

c) Báo cáo tuyển sinh 
Ngày 31/7/2019: Hiệu trưởng báo cáo số liệu và danh sách tuyển sinh cả 2 

giai đoạn về Phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng thời niêm yết danh sách học sinh 

đã tuyển vào lớp 1 tại trường. 
 

C. QUY ĐỊNH NHẬN HỒ SƠ 
1. Hội đồng tuyển sinh trường tiểu học tổ chức tiếp nhận hồ sơ theo đúng 

danh sách gọi trẻ vào lớp 1 đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt. Hiệu 

trưởng chịu trách nhiệm khi nhận trẻ vào học đảm bảo đầy đủ hồ sơ hợp lệ như 
sau: 

a) Giấy gọi trẻ (kiểm tra, đối chiếu các thông tin trên giấy gọi trẻ với danh 
sách gọi trẻ và giấy khai sinh, hộ khẩu hoặc sổ tạm trú). 

b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; Hiệu trưởng kiểm tra và ký tên, đóng dấu 

vào mặt sau giấy khai sinh. Trường hợp trẻ không có giấy khai sinh: cha, mẹ trẻ 
làm bảng kê khai lý lịch của trẻ có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường và cam 

kết bổ sung giấy khai sinh đúng lý lịch đã khai trước tháng 9 năm 2019. 
c) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao sổ tạm trú hợp lệ; đối với diện tạm trú 

ngắn hạn phải có giấy xác nhận tạm trú của công an phường. 
* Lưu ý: khi cha mẹ học sinh trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính nộp 

Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú là bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng 

thực thì trường không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu; trường hợp 

nộp bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm bản chính thì thành viên Hội 

đồng tuyển sinh được phân công tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tự kiểm tra, đối 

chiếu bản sao với bản chính, ký tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính 

xác của bản sao so với bản chính, không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có 

chứng thực. 



 6 

2. Trường hợp trẻ có giấy gọi đến trường nhưng đến đăng ký nhập học trễ 

so với thời gian quy định thì tùy tình hình sĩ số của trường mà Hiệu trưởng quyết 

định tiếp nhận hoặc kiến nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo giới thiệu sang trường 

khác còn khả năng tiếp nhận. 
3. Trường hợp trẻ không có tên trong danh sách gọi trẻ vào lớp 1 năm học 

2019-2020 nhưng trường còn khả năng tiếp nhận học sinh thì phải được sự cho 

phép bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
- UBND 11 phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức huy động 

trẻ trong độ tuổi quy định vào lớp 1 năm học 2019-2020 theo đúng Kế hoạch của 

UBND quận và Hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
- Mỗi trường tiểu học công lập có một Hội đồng tuyển sinh do Trưởng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập. Hiệu trưởng trường tiểu học 
công lập gửi danh sách đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh về Phòng Giáo dục 

và Đào tạo (bộ phận Phổ cập Giáo dục) ngày 07/5/2019. 
- Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển 

sinh theo đúng Kế hoạch của UBND quận và Hướng dẫn của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo; công bố các văn bản liên quan đến tuyển sinh và danh sách tuyển sinh 

trên bảng tin của trường. 
- Các trường tiểu học duy trì thực hiện đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong 

hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”; trường tiểu học Tân Sơn Nhì 
và Tân Hương tổ chức thực hiện đề án “Dạy học các môn Toán, Khoa học và 

tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” theo Quyết định số 5695/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ 

Chí Minh. 
 

Trên đây là hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020, đề nghị 

UBND 11 phường và Hiệu trưởng các trường tiểu học nghiên cứu thực hiện đầy 

đủ các nội dung theo đúng yêu cầu và thời gian quy định. Trong quá trình thực 

hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo để 

được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
- Sở GD-ĐT/Tp. HCM; 
- TT.UBND Q.TP;      
- UBND 11 Phường; 
- Các trường TiH, THCS; 
- Lưu: VT, PCGD.    
    
 Tạ Tân

(Đã ký) 
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 UBND QUẬN TÂN PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập  -  Tự do  - Hạnh phúc 
 
 Số: 432 /HD-GDĐT Tân Phú, ngày 26  tháng 4  năm 2019 
 

HƯỚNG DẪN 
Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 

__________ 
 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 và 
Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở  và tuyển sinh trung học phổ thông; 
Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân quận Tân Phú về huy động trẻ đến trường và tuyển sinh các lớp đầu 

cấp năm  học 2019 - 2020, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú  hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 tại 

các trường trung học cơ sở trong quận Tân Phú năm học 2019 - 2020 như sau: 
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
I. Mục đích 
- Thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 theo Nghị định số 

20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ. 
- Huy động sự quan tâm, hỗ trợ của mọi tầng lớp nhân dân, các ban, ngành, 

đoàn thể trong công tác chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em được 

đến trường. 
 II. Yêu cầu 
- Trung học cơ sở là cấp học phổ cập, việc tuyển sinh vào các trường trung 

học cơ sở phải bảo đảm thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở 
trên từng địa bàn; tuyệt đối không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, những 

học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học tại các trường tiểu học trong 
quận Tân Phú và có hồ sơ hợp lệ đều được phân bổ vào lớp 6 ở các trường trung học 

cơ sở trong quận. Sau khi phân bổ, nếu trường trung học cơ sở còn khả năng tiếp 

nhận học sinh thì ưu tiên cho học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn quận Tân 

Phú đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học ở ngoài quận chuyển về. 
- Các trường trung học cơ sở phải bảo đảm các điều kiện về đội ngũ giáo 

viên, nhân viên và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học năm học 2019-2020 theo 
Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công 

nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. 
- Các trường trung học cơ sở phối hợp chặt chẽ với các trường tiểu học, cha 

mẹ học sinh và địa phương nơi học sinh cư trú để tiếp nhận học sinh vào lớp 6 theo 
quy định; đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan trong tuyển sinh. 
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B. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 
I. Đối tượng 
- Học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học năm học 2018-2019 

tại các trường tiểu học trên địa bàn quận Tân Phú và có hồ sơ hợp lệ. 
- Học sinh ngoài đối tượng trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn giải 

quyết trong giai đoạn xét duyệt chuyển trường. 
II. Độ tuổi 
- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi theo Điều lệ trường trung học cơ 

sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.  
- Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh 

vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng 

căn cứ vào tuổi của 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.  
- Trường hợp học sinh trễ tuổi ngoài các quy định trên: chuyển sang học hệ 

giáo dục thường xuyên tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 
quận. 

C. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
Phòng Giáo dục và Đào tạo phân bổ số học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương 

trình tiểu học tại các trường tiểu học trong quận Tân Phú vào các trường trung học 

cơ sở công lập trên nguyên tắc đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh và theo điều kiện 

trường lớp cấp trung học cơ sở. Trường hợp số học sinh của một trường tiểu học 

được phân bổ vào nhiều trường trung học cơ sở khác nhau thì Hiệu trưởng trường 

tiểu học căn cứ vào hộ khẩu thường trú và nơi cư trú thực tế của học sinh để lập 
danh sách theo số lượng phân bổ và hướng dẫn của của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
Nội dung thực hiện như sau: 

I. Lớp 6 phổ thông 
Căn cứ vào danh sách học sinh vào lớp 6 năm học 2019 - 2020 đã được Phòng 

Giáo dục và Đào tạo duyệt, Hội đồng tuyển sinh trường trung học cơ sở tiếp nhận hồ 

sơ nhập học của học sinh từ trường tiểu học, hồ sơ gồm: 
- Bản chính học bạ cấp tiểu học có xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục 

tiểu học (không yêu cầu phải có giấy hoàn thành chương trình tiểu học); 
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; Hiệu trưởng kiểm tra và ký tên, đóng dấu vào 

mặt sau giấy khai sinh. 
- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao sổ tạm trú hợp lệ; 
- Đơn nhập học và lý lịch học sinh (do trường trung học cơ sở  phát). 
II. Lớp 6 tăng cường tiếng Anh; lớp 6 tiếng Anh theo đề án “Dạy và học 

ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”(tiếng Anh 



 3 

đề án); lớp 6 theo đề án “Dạy học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích 

hợp chương trình Anh và Việt Nam” (chương trình tích hợp) 
1. Lớp 6 tăng cường tiếng Anh 
- Học sinh đã học tăng cường tiếng Anh ở cấp tiểu học, được công nhận hoàn 

thành chương trình cấp tiểu học của chương trình và có điểm toàn năm từng kỹ năng 

tiếng Anh ở lớp 5 đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có trình độ A2 theo khung CEFR như: 

chứng chỉ Cambridge Flyer đạt 10/15 khiên, hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 huy 

hiệu, hoặc cấp độ Breakthrough 48-53 (Breakthrough pass) của PTE Young Learners 

được bố trí vào lớp 6 Chương trình tăng cường tiếng Anh (học sinh trường Tiểu học 

Tân Sơn Nhì vào trường trung học cơ sở Trần Quang Khải, học sinh trường tiểu học 

Âu Cơ vào trường trung học cơ sở Hùng Vương). 
- Hồ sơ đăng ký học: Các hồ sơ theo quy định của lớp 6 phổ thông, bản chính 

học bạ tăng cường tiếng Anh và có trình độ tiếng Anh theo quy định. 
2. Lớp 6 tiếng Anh đề án và lớp 6 chương trình tích hợp 
- Các trường trung học cơ sở thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 tiếng Anh đề án 

trong số học sinh đã có danh sách vào lớp 6 của trường và đã học chương trình tiếng 

Anh đề án từ lớp 3, được công nhận hoàn thành chương trình tiếng Anh đề án ở cấp 

tiểu học theo quy định. 
- Trường trung học cơ sở Trần Quang Khải, Tôn Thất Tùng, Đặng Trần Côn 

xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện đề án “Dạy học các môn Toán, Khoa học và 

tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” theo Quyết định số 5695/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh, gửi Kế hoạch về Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 06/6/2019. 
D. THỜI GIAN THỰC HIỆN 
- Từ ngày 16/5/2019 đến ngày 31/5/2019: Các trường tiểu học thông tin đến 

cha mẹ học sinh lớp 5 về việc tuyển sinh vào lớp 6 theo Kế hoạch của quận. Trong 
đó: 2 trường trung học cơ sở Hùng Vương và Tôn Thất Tùng thực hiện tuyển 

sinh 100% học sinh lớp 6 học 2 buổi/ngày trong năm học 2019-2020; do đó, đối 

với trường tiểu học được phân bổ vào 2 trường này thì Hiệu trưởng trường tiểu học 

lưu ý thông tin và trao đổi cụ thể với cha mẹ học sinh trước khi lập danh sách học 

sinh vào lớp 6. 
- Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 10/6/2019: Các trường tiểu học rà soát địa chỉ 

cư trú của học sinh lớp 5 và lập danh sách gọi trẻ lớp 5 vào lớp 6 theo bảng phân bổ 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Từ ngày 11/6/2019 đến ngày 14/6/2019: Các trường tiểu học gửi 3 bộ danh 
sách gọi trẻ lớp 5 vào lớp 6 về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 18/6/2019: Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt 

danh sách vào lớp 6 năm học 2019-2020 và gửi danh sách về trường tiểu học và 

trung học cơ sở. 
- Từ ngày 20/6/2019 đến ngày 25/6/2019: Hiệu trưởng trường tiểu học bàn 

giao hồ sơ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lên lớp 6 cho Hội đồng tuyển 
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sinh trường trung học cơ sở (theo danh sách đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo 
duyệt) tại trường trung học cơ sở. Hội đồng tuyển sinh trường trung học cơ sở có 

trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các hồ sơ theo quy định và 

lập 3 bộ biên bản (1 bộ gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo, 1 bộ lưu tại trường và 1 bộ 

gửi trường tiểu học). 
- Ngày 27/6/2019: Hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở niêm yết 

danh sách học sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020 trên bảng tin của trường. Các 
trường tiểu học thông báo đến cha mẹ học sinh đến trường trung học cơ sở làm thủ 

tục nhập học cho con của mình theo thời gian quy định. 
- Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019: Hội đồng tuyển sinh các trường 

trung học cơ sở phát đơn và tổ chức cho cha mẹ học sinh đã có tên trong danh sách 

vào trường thực hiện đầy đủ hồ sơ theo quy định; đồng thời tổ chức cho cha mẹ học 

sinh đăng ký tiếp tục học tiếng Anh đề án (đối với học sinh đã hoàn thành chương 

trình tiếng Anh đề án cấp tiểu học). Hội đồng tuyển sinh trường trung học cơ sở 
Trần Quang Khải, Hùng Vương tổ chức tiếp nhận hồ sơ học sinh lớp 6 chương trình 

tăng cường tiếng Anh; trường trung học cơ sở Trần Quang Khải, Tôn Thất Tùng, 

Đặng Trần Côn tổ chức cho học sinh đăng ký học lớp 6 chương trình tích hợp theo 

Kế hoạch được Phòng Giáo dục và Đào tạo duyệt. 
 - Ngày 08/7/2019: Hội đồng tuyển sinh trường trung học cơ sở gửi danh sách 

học sinh chưa đến trường làm thủ tục nhập học cho các trường tiểu học. Hiệu trưởng 

trường tiểu học có trách nhiệm thông tin và vận động cha mẹ học sinh đến trường 

trung học cơ sở đăng ký nhập học. 
- Từ ngày 09/7/2019 đến ngày 11/7/2019: Hội đồng tuyển sinh các trường 

trung học cơ sở tiếp tục phát đơn và tổ chức cho cha mẹ học sinh đã có tên trong 

danh sách vào trường thực hiện đầy đủ hồ sơ theo quy định. 
- Ngày 12/7/2019: Các trường trung học cơ sở cập nhật đầy đủ, chính xác số 

liệu và danh sách học sinh mới tuyển vào lớp 6 năm học 2019-2020, báo cáo số liệu 

và danh sách tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
- Ngày 15/7/2019: Các trường trung học cơ sở công bố kết quả tuyển sinh vào 

lớp 6 trên bảng tin của trường. 
* Trên cơ sở báo cáo của trường, nếu còn khả năng tiếp nhận học sinh, trường 

phải xin ý kiến Phòng Giáo dục và Đào tạo và được phê duyệt. 
E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
- Hiệu trưởng các trường tiểu học và trung học cơ sở phổ biến rộng rãi các 

thông tin tuyển sinh đến cha mẹ học sinh, công bố các văn bản liên quan đến tuyển 

sinh trên bảng tin của trường. 
- Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên của trường nghiên cứu để nắm vững và thực hiện nghiêm túc quy 

chế tuyển sinh theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014, 
Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Công văn số 

1258/BGDĐT-GDTrH ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế 
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hoạch và Hướng dẫn huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm 

học 2019 - 2020 của thành phố và của quận. 
- Mỗi trường trung học cơ sở công lập có một Hội đồng tuyển sinh do Trưởng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập. Hiệu trưởng trường trung học 

cơ sở công lập gửi danh sách đề nghị thành lập Hội đồng tuyển sinh về Phòng Giáo 

dục và Đào tạo (bộ phận Phổ cập Giáo dục) ngày 07/5/2019. 
- Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển sinh của 

trường và tổ chức tuyển sinh theo đúng Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận và 

Hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng trường trung học cơ sở 
chịu trách nhiệm về tính hợp lệ và hợp pháp của các hồ sơ khi tiếp nhận học sinh 

vào lớp 6. 
 Trên đây là hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019 - 2020, đề nghị 

Hiệu trưởng các trường tiểu học và trung học cơ sở nghiên cứu thực hiện đầy đủ các 

nội dung theo đúng yêu cầu và thời gian quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có 

vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn./. 
 
Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG  
- Sở GD-ĐT/Tp. HCM; 
- TT. UBND Q.TP; 
- UBND 11 phường;      
- Các trường TiH, THCS; 
- Lưu: VT, PCGD. 
 Tạ Tân 

(Đã ký) 


	C:\Users\Hoang\Desktop\KH-UBND huy động trẻ đến trường và tuyển sinh năm học 2019-2020.doc
	C:\Users\Hoang\Desktop\huongdantuyensinh MN 19-20.doc
	C:\Users\Hoang\Desktop\huongdantuyensinhlop1 19-20.doc
	C:\Users\Hoang\Desktop\huongdantuyensinhL6 19-20.doc

