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KẾ HOẠCH 
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020 

Căn cứ Thông tư 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Thông tư ban hành Điều lệ Trường Tiểu học; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 482/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND thị xã Đông Triều 
về việc phân vùng tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020; 

Căn cứ hướng dẫn số 475/PGD&ĐT - CMTH về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm 
học 2019 - 2020 ngày 23 tháng 5 năm 2019; 

Căn cứ kết quả ñiều tra số học sinh sinh năm 2013 và kế hoạch phát triển giáo dục 
năm học 2019-2020 của nhà trường, Trường Tiểu học Nguyễn Văn cừ xây dựng Kế hoạch 
tuyển sinh lớp 1 năm học 2019- 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 
 1. Mục ñích 
 - Tổ chức tuyển sinh ñúng Quy chế, ñảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, 

thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở 
cấp Tiểu học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học. 

 - Huy ñộng tối ña trẻ 6 tuổi (trẻ sinh năm 2013) và các trẻ ñặc biệt khác (theo ñộ tuổi 
quy ñịnh tại văn bản này) trên ñịa bàn vào học lớp 1, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng 
phổ cập giáo dục tiểu học. 

 - Thực hiện tuyển sinh nghiêm túc theo quy ñịnh, ñảm bảo chính xác, khách quan, 
thuận lợi cho nhân dân khi ñăng ký tuyển sinh tại trường. 

 2. Yêu cầu 
 - Điều tra chính xác số trẻ ở từng ñộ tuổi trên ñịa bàn ñược tuyển sinh, ñảm bảo tỷ lệ 

học sinh/lớp theo quy ñịnh. 
- Tiếp tục tăng cường bổ sung cơ sở vật chất các trường; ñảm bảo số học sinh ñược 

học 02 buổi/ngày góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 
- Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ ñược giao trước cấp trên trực tiếp, Hiệu 

trưởng ñơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng. 
II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU:  
1. Hình thức: Xét tuyển 
2. Thời gian tuyển sinh 
 - Ngày tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh: Ngày 08/7 ñến 13/7/2019; 
- Ngày xét tuyển: 14/7/2019; 
- Công bố kết quả xét tuyển: Ngày 16/7/2019. 
 3. Đối tượng tuyển sinh 
 - Trẻ sinh năm 2013 và trẻ khuyết tật có ñủ sức khỏe ñến trường học tập trong ñộ tuổi 

từ 6 tuổi ñến 14 tuổi có hộ khẩu thường trú, tạm trú thuộc ñịa bàn các khu: Vĩnh Tuy I, Vĩnh 
Sơn, Vĩnh Xuân gồm các tổ dân 3,4,5( thuộc tổ dân 6,9,10,12 cũ), khu Quang Trung gồm các 
tổ dân 2,3 thôn Yên Sơn, thôn Yên Hợp thuộc xã Yên Thọ. 

4. Chỉ tiêu tuyển sinh  
- Số lớp: 03 
- Tổng số học sinh: 106 học sinh. 
5. Quy ñịnh về hồ sơ của học sinh lớp 1  
a. Bản sao giấy khai sinh (không ép plastic). 
b. Đơn xin học (Theo mẫu của nhà trường). 
c. Sổ hộ khẩu phô tô (kèm theo bản chính ñể ñối chiếu). 



d. Bản sao giấy chứng nhận trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia ñình thuộc hộ nghèo, 
cận nghèo, trẻ khuyết tật (nếu có). 

 6. Ngày tập trung ñón học sinh và nhận lớp. 
Dự kiến ngày 05/8/2019. Thời gian cụ thể nhà trường sẽ có thông báo sau. 
 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 1. Phân công trách nhiệm 
1. 1. Ngô Thị Ninh - Hiệu trưởng Trưởng ban: Phụ trách chung, Xây dựng kế hoạch 

tuyển sinh, ra quyết ñịnh thành lập Ban chỉ ñạo tuyển sinh. 
1. 2. Mai Khoa Chung - Phó Hiệu trưởng - Phó ban: Phụ trách Hồ sơ tuyển sinh. Phụ 

trách CSVC. 
1.3. Thành lập hội ñồng tuyển sinh gồm các thành viên sau: 

Nhà trường phối hợp với UBND phường tổ chức tuyên truyền công tác tuyển sinh của 
nhà trường bắt ñầu từ ngày 01/06/2019. 

Nhà trường chuẩn bị ñủ các ñiều kiện phục vụ công tác tuyển sinh (CSVC, ñội ngũ, 
các hồ sơ liên quan…). 

Thực hiện niêm yết công khai Kế hoạch tuyển sinh của PGD&ĐT, của trường và công 
khai tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách 
nhiệm của từng thành viên trong Hội ñồng tuyển sinh. 

  2. Chế ñộ báo cáo 
 Nộp báo cáo kết quả tuyển sinh theo mẫu ñính kèm về Phòng Giáo dục và Đào tạo 

qua ñịa chỉ email: cmtieuhoc@dongtrieu.edu.vn 
- Đợt 1: Ngày 26/7/2019 
- Đợt 2: trước ngày 26/8/2019 
 Trên ñây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 của Trường Tiểu học Nguyễn 

Văn Cừ. Nhà trường yêu cầu các ông (bà) ñược phân công nghiêm túc thực hiện các nội dung 
trên. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn ñề vướng mắc, các ñồng chí báo cáo ngay 
về nhà trường ñể có sự chỉ ñạo, giải quyết kịp thời./. 

 
 Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Phòng GD&ĐT TX ĐT (ñể b/c); 
- UBND phường Mạo Khê (ñể b/c); 
- Website của trường; 
- Hội ñồng tuyển sinh (ñể th/h); 
- Các tổ CM; 
- Lưu: VT. 

 
 
 
 

Ngô Thị Ninh 
 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ GHI CHÚ 
1 Ngô Thị Ninh Hiệu trưởng Chủ tịch Hội ñồng   
2 Mai Khoa Chung Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội ñồng   

3 Nguyễn Ngọc Ánh Nhóm trưởng PC Ủy viên 
Khu Vĩnh 
Tuy I 

4 Lê Thị Kim Lương Nhóm trưởng PC Ủy viên 
Khu Vĩnh 
Sơn 

5 Nguyễn Thị Sen Nhóm trưởng PC Ủy viên Khu Yên Sơn 

6 Nguyễn Thu Nguyệt Nhóm trưởng PC Ủy viên 
Khu Vĩnh 
Xuân 

7 Võ Thị Hồng Phương Nhóm trưởng PC Ủy viên 
Khu Yên 
Hợp 

8 Trần Thị Thanh Xuân TP tổ 1 Ủy viên   
9 Nguyễn Thị Tâm GV lớp 1 Ủy viên   
10 Nguyễn Minh Phượng GV lớp 1 Ủy viên   
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