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U BAN NHAN DAN
QUAN bANG MM
/VUBND-GDDT
V/v chun bj cong tác tuyn sinh vao
các trtrOng mm non, lap 1, lap 6
näm hQc 2020-2021.

CONG HOA xA HQI CIIU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Hoàng Mai, ngày .,4L tháng .nám 2020

KInhgri:
- Phông GD&DT qun Hoãng Mai;
- Cong an qun Hoãng Mai;
- Phông Y t qun Hoàng Mai;
- U' ban nhãn dan 14 phung thuc Qun;
- Cong an 14 phumg thuc Qun;
- Trung tam Y t qun Hoàng Mai;
- Ban Giám hiu các trumg mm non, tiki hQc, trung hQc
Ca s& Cong 1p và ngoài cong 1p thuc Qun.
Can cir DiM l trithng mm non; DiM l trithng tiM hQc; DiM l tnthng
trung hçc cci sir, trung h9c ph thông và trithng ph thông có nhiM cp hoc;
Can cr Cong van s 1363/SGD&DT-QLT ngày 06/5/2020 cüa S& Giáo
djc và Dào tao Ha Ni ye vic huâng dn tuyên sinh vào các trtthng mâm non,
lap 1 và1àp6nàmhçc2020-2021;
UBND Qun yêu cu các phông, ban, dun vj, các truang mm non, tiM
hçc, trung h9c Ca s& trên dja bàn Qun chun bj cho cong tác tuyên sinh vào các
tr1ng mm non, lap 1 và lap 6 nam h9c 2020 - 2021, cii th nhu sau:
1. Các tru*ng mm non, tiM hçc, trung hçc co s&.
- Các trw&ng cong 1p chz d3ngph6i hçrp vó'i UBNDphwàng:
+ T chirc diM tra s tré & trng d tui di hçc trên dja bàn, dam bão s
lieu chInh xác phic vi cho phân tuyn tuyM sinh hçip l. S lieu diM tra v s
hQc sinh trong d tui tuyM sinh cUa tru?mg can cü vào s lieu diêu tra ph cp
giáo diic cña Phu?mg näm 2019 (tInh dn tháng 11/2019) và so tré chuyM den,
chuyM di tInh dn ngày 15/5/2020. S 1iu diM tra phâi duçic UBND và Cong
an Phuang xác nhn. và chju trách nhim v tInh chinh xác, là cu s& d phông
GD&DT tham muu v&i UBND Qun trong cOng tác phãn tuy& tuyM sinh.
+ Dir kiM s luçmg h9c sinh tuyM sinh, s l&p, s phông hpc näm h9c
2020-2021.
+ Di vài các phinmg có tr 2 truYng/cp hçc tr& len, yêu cu các nhà
tnx&ng hp thông nhât vâi UBND Phuông d xut phãn tuyM khu vc tuyM sinh
và so luçmg tuyM sinh hçc sinh (theo phân tuyln) cho trng truang phü hcip v&i
tong so h9c sinh trong Phu?mg (biên ban lam vic và tà trInh d xut phân tuyln
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tuyn sin/i, so' htcrng tuyn sinh và các biu mu gzi v phông Giáo dyc và Dào
tgo Qui2n chlm nhit ngày 21/5/2020 d'4 to'ng hcip báo cáo UBND Qun). Hiu
frwó'ng các fruông chju frdch nhim v vic d xuaAt phân tuyin h9p Ij 4i ttja
bàn phwô'ng.
+ Các biki mu kern t& trinh d xut phân tuyn tuyn sinh:
-> Cp hçc mm non: Phii 1iic la và Mu 1-MN.
-> Cp hçc tiu hQc: Phi 1iic lb và Mu 1- TH, Mu 2- TH, Mu 3- TH
-> Cp hçc trung hQc cci s&: Phi,i liic ic và Mu 1- THCS, Mu 2- THCS,
Mu3-THCS.
- Các trw&ng cong 4p và ngoài cOng 4p:
+ Can cir vào kt qua diu tra s tré trong d tui tuyn sinh trên dja bàn;
can cü tInh hInh thc t v cci s& 4t cht và di ngü can b, giáo viên, các trithng
chñ dng xây dirng dir thão K hoch cong tác tuyn sinh narn hQc 2020 - 2021
(theo mu) và gfri v phông Giáo dic và Dào to Quân chim nhEit ngãy
2 8/5/2020.
+ Mi triring thành 1p mt Hi ding tuyn sinh thành phn gm: Chü tjch
là Hiu trithng hoc Phó Hiu trtthng, Phó Chü tjch là Phó Hiu tru&ng, Thu k3
và mt s U5r viên. T?i trInh và danh sách dê ngh thành 1p Hi dng tuyn sinh gCri
v phông Giáo diic và Dào tio Qun chjIm nhaAt ngày 21/5/2020. Tnring phông
Giáo diic và Dào tio Qun ra quyt djnh thành 1p Hi dng tuyn sinh cho các
nhà triIrng.

+ Nba tnthng th chüc rà soát hin trng, dê xuât, bô sung kjp th&i di ngü
can b giáo viên, nhãn viên, cci sâ 4 chat, phông h9c, thit bj dty h9c con thiêu
darn bão dü các diu kin phiic vi cho narn h9c m&i 2020 - 2021.
+ Nàm hQc 2020 - 2021, thành ph Ha Ni tMp tçic trin khai thi dirn
chucing trmnh tuyn sinh song bang vào l&p 6 cüa 7 trtthng trung hc cci sâ trén dja
bàn Thành pM, các trtthng tiu hQc thông tin tôi cha mc hQc sinh lap 5 duçic bitt.
2. UIBND 14 phirOng thuc Qun.
- Cung cp cho các tnthng cong 1p s 1iu diu tra s tré r trng d tui di
hçc trên dja bàn, xác nhn v chiu trách nhim v tInh chInh xác d phiic vi cho
phãn tuyên tuyên sinh hqp l. So lieu diu tra v s h9c sinh trong dO tui tuyn
sinh cüa frtxYng can cir vào so lieu diu tra pM cp giáo diic cüa Phu&ng näm
2019 tInh dn tháng 11/2019).
- fXi vâi các phithng có tü 2 trithng cong 1p/cp h9c tth len: UBND
phuing th chic hçp thng nht d xuét phãn tuyn khu viic tuyn sinh va s
lucxng tuyên sinh hçc sinh (theo phán tuye'n) cho tirng tnthng phii hçip vâi tng s
hc sinh trong PhixOrng.
- Rà soát, cung cp danh mic khu dan cu, t dan pM, khu do thj mói khi
phông GD&DT và nhà truO'ng dê nghj d M sung trên phan mm và phic vii
phãn tuyn tuyn sinh.
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3. Phông GD&DT Qun.
- PMi hçip vci UBND phu&ng và các trumg thc hin rà soát khu dan Cu,
.
.
. ,
, ,.. .
L
to dan pho,
khu do th4 mm, tong hcip de ngh So GD&DT Ha NQ1 bo sung, sua
di phic vi phãn tuyn tuyn sinh trên h thMg phn mm eSAMS.
- Cung cp hu&ng dn và mu dàng k3 tuyn sinh song bang vào
6
cüa 7 tru&ng trung hQc cci sO trên dja bàn Thành ph ngay sau khi có hithng dn
cüa SO GD&DT Ha Ni.
- Tng hqp các biu mu, biên bàn, ti trInh, k hoach do các don vj gui,
tham muu vOi UBND Qun trong cong tác phãn tuyn và xây drng k hoach
tuy&i sinh cüa Ngành nàm hçc 2020 - 2021 theo ding tin d, thrc hin các
nhim vi trong cong tác tuyn sinh theo huOng dn ci:ia SO GD&DT Ha NOi.
4. Cong an Qun.
- Chi dao Cong an phuOng chü dng phi hqp vOi các tru?.rng trên dja bàn
trong cong tác tuyn sinh; Co phucrng n nhãn khu, hO khâu hçip 15', th&ig nht,
to diu kin giüp cho cong tác tuyn sinh cüa các tru?mg duçic chInh xác và
khoa hQc.
- Yêu cu COng an phuOng phi hqp vOi các truOng trên dja bàn cun
hQc sinh trong dO tui tuyn sinh trên dja bàn chuyn dn, chuyn d
s
fir tháng 12/20i9dnngày 15/5/2020, xác nhn và chju trách nhim v
chinh xac cua so hçu da cung cap.
Y Qun.
5. Phông Y và Trung
Phi hçip vOi phOng GD&DT và các truOng chi dao, t chüc thy
nghiêm tue các bin pháp phOng, chng djch Covid-19 theo di'ing chi dao ci'ia
Trung uong, Thành ph và UBND Quãn (trong tru?mg hçip dn thOi dim to
chüc k' tuyn sinh nm hQc 2020 - 2021 vn ãnh huOng bOi djch Covid-19).
UBND Qun yéu cu các phOng, ban, don vi, các trithng mm non, tiu
h9c, trung h9c co sO t chüc trin khai thyc hin nghiêm fiic các nOi dung trên./.
A

lop

lieu

t

tam

t

No'inhn:
- Nhu trén;
- Stt GD&DT Ha Ni;
- Die Chü tjch UBND Qun;
- D/e Trn Qüy Thai- PCT UBND Qun;
-Luu:VT.
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Hoàng Mai, ngày

tháng nám 2020

Hoàng Mai, ngày

tháng ... nám 2020

Xác nhn cüa UJBND phir&ng

HIEU TRIJ1NG

(Kg, ghi rö ho ten, dóng ddu)

(, ghi rö hQ ten, dóng ddu)

- Ghlchá:

- COt 8=4+5+6+7
- COt 13=9+10+11+12
- COt 18=14+15+16+17
- D nghj các trLr1ng d báo chun bj s6 hc sinh chua di hçc cüa trng ha tui d dng k chi tiéu tuyn sinh nm hçc 2020 - 2021;
phóng GD&DT khOng dieu chuyEn clii tiêu gifia cdc Ifra tuOi.
- Lwu i:
+ Các trumg dng k chi tiéu HS nhà tr dé dam bão thc hin ké hoach phát trién GDMN theo giai don.
+ S6 1iu cüa ph 1ic la và Mu 1-MN phai khàp nhaU.

UBND QU2N HOANG MM
Mu 1-MN

ThIJJNG
BAO CÁO sO LIU KE HO3CH TUYEN sINTI VAO TRU(NG MAM NON NAM HQC 2020-2021
S4 trê tr8n dia bàn phwi9n8 tfnh d&i ngky 1515t2020
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thang ... nám
Hoàng Mai, ngày
fflU TR1JNG
(K ghi r5 h9 ten, dóng dAis)
Lwu :
Ct 3: Tóng sô tré 0-5 tuôi tràn dia bàn phuàng (da di hQc và chua di hcc)
- Các truàng trén cung mOt dja bàn Phuàng cn thóng nhAf sé hpc sinh & OdIn 5 tuJi (ô st 3).
- COt 4 = 5+6+7+8+9+10
- COt 29= 11+15+19+23+27
- Cot 30=11+13+15+17+19+21+23+25+27
- COt 31=12+16+20+24+28
-COt34=30-32
-COt35=31-33
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UBND QU4N HOANG MM
TRU'ONG TLEU IIQC
CHI TIEU VA PHAN TUYEN TUYEN SINE! LOP 1 NAM HQC 2020-2021

(Phii 1ic ib)
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Phân tuyn tuyn sinh theo khu viyc phtrông

Ghi chü

7

8

Tng Qun

NGU1I LAP BANG

Hoàng Mai, ngày
tháng ... nàm 2020
HIEU TRUUNG

Huàng dan:
- Khong thay d& c&u true, dnh dng cUa file, không them hoc bOt các cOt, không thay di thU flr các cOt.
- COt 4: Là s6 HS trong dO tui tuyn sinh qua diu tra cci bàn trên dja bàn dtrqc phãn tuyn tuyM smh.

SO
HS/Lóp

9

UBND QUN HOANG MAT
TRUNG TH

Mu1-TH

TONG HP sO LIW DIEU TRA HQC SINLI TUYEN SINH VAO LO? 1 NAM HQC 2020 2021
-

Loi hlnh

STT

Phumg

Tnthng

S6 luçing HS
S luçmg HS
sinh näm 2014
sinh nám 2014
m nhp hO
qua dièu ira
kh&u trên dja
PCGD th
bàn theo phân
phân tuyén TS
tuyn TS (tfnh tfr
(tfnh tai th&i
T12/2019 den
dim Ti 1/2019)
15/5/2020)

(1)

(2)

Công1p

(3)

(4)

(5)

(6)

s6 luçmg HS
siuh nin 2014
mài Cu trui trén
dja bàn theo
phân tuyén TS
(tlnh
T12/2019 d&i
15/5/2020)

S 1ucm HS
sinh nâm 2014
có hO icliu trën
dja bàn theo
phân tuy&1 TS
da chuyén di nai
khác (tfnh tfr
T12/2019 den
15/5/2020)

(8)

S lucing HS
S6 HS trong d
sinh nm 2014
tui TS (sinh
cu trá trên dia
nm 2014) vào
bàn theo phán
lài, 1 qua diu
tuy&i TS
ira
ti•ën dja bàn
chuyn di j
theo phAn tuyCn
khác (tfnh
(chi tiêu TS cüa
T12/2019 den
trirông)
15/5/2020)
(9)

(10)

1

T6ng cong ip
Ngoai cong 1
1p
Tng ngoài cong 1p
Teng toàn Qun

tháng nám 2020
Hoàng Mai, ngày
Xác nhn cüa UBND phir?rng
(Ky, ghi To hç ten, a'óng ddu)

Hoàng Mai, ngày

tháng nám 2020
H1U TRffi1NG

(Ky, ghi rO hç ten, dóng dôu)

tháng... nám 2020
Hoàng Mai, ngày
Xác nhn cüa cong an phirô'ng
(, ghi rO hQ ten, dóng ddu)
Ghi cM: Nha tru?Yng lam vic vâi Cong an phtring de thy so 1iu các cOt (6), (7), (8), (9) (xác nhn ciia cOng an bang vn bàn riOng hoc tr%rc tiép vào biOu)
Cách nhap sO 1iu cOt 10 = (5) + (6) ~ (7) -(8) -(9)
Dè nghj chi nhp sO liOu vào ô tucing ng, tuyt d& không chlnh süa biu mu.
-

-

-

UBND QUN HOANG MM
TRU5NG TH

Mu 2- TH

TONG HP DII MEN sO Lffi1NG HQC SINH TUYEN sir

Loai hinh

STT

Trueing

So HS lap 5 ra trueing
näm hQc 20 19-2020

(1)

(2)

(3)

(4)

Cong 1p

vAo LOP 1 NAM HQC 2020 -2021

Dr kiOn sO HS vào lop
sO luccng HS tang
1 nm hpc 2020-202 1 (giárn) so vOi nm hçc
(chi tieu)
2019-2020
(5)

(6)

TOng sO HS cüa tru1ng
Dr kiOn tOng sO HS cüa
nm hçc 2019- 2020
trumg nm hQc 2020(Td6HSh cô a
2021
mg)
(7)

1

0
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3

0

(8)

Ghi chU

(9)

0
TOng cOng ip

Ngoai cOng 1p

1

0

2

0

3

0
0

TOng ngoài cong Ip
TOng toàn Quân

tháng nàm 2020
Hoàng Mai, ngày
HIEU TR1fONG
(K5', ghi rö hQ ten, a'óng dcu)
Gh1 chá: DO nghj chi nhp sO lieu vâo 8 tuØng t'rng, tuyt dOi khOng chlnh sira biOu mOu.

Mu3-Th

UBND QUIN HOANG MAT
TRU'ONG TH
TONG H1P D1T KJEN sO LIJ'NG PHONG HQC, sO LOP cA TItU HQC NAM HQC 2020 - 2021

Loai hInh

(1)

Cong 1p

D lcién s lap s lucmg ,
S lop 5
1 nm hc
thng (giam so
STT Trithng thxng nm hQc
2020-2021
vài nm hçc
2019-2020
20 19-2020
(clii tiêu)

(2)

(3)

(4)

(5)

T6ng s
Dir klefl tong
T6ng so lap
phông s
D kMn mô hmnh tO chic hçc cho HS nm hQc
d%ing lam nm hçc 2019- sO lap näm hçc
2020-202 1
2020-2021
2020
phônghQc
hin cO

(7)

(6)

1

0

2

0

3

0

(8)

(10)

(9)

0

TOng cong ip
1
Ngoài cOng 1p

0

2

0

.3

0
0

iong ngoai cong 1p
TOng toàn Quân

Hoàng Mai, ngày

tháng nám 2020

IE1EU TRIRING
(Kj5, ghi rO hQ ten, dóng dcfu)
Ghi chi: DO nghj chi nhp sO 1iu vào o tuang ing, tuyt dOi không chlnh sira biOu mu.

UBND QU4N HOANG MA!
TRTYNG THCS
GIAO Cm TIEU vA PHAN TUYEN TUYEN SINH LYP 6 NAM HQC 2020 - 2021

Loi
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Cong 1p
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3
VD: Dai Kim

Tng C.1p
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7

8

9

Ting Qun
Hoàng Mai, ngày

NGU(1I LAP BANG

(Phi 1%lc ic)

tháng ... nám 2020

HIEU TRU1NG

(Kj, ghi rö ho ten, dóng dcfu)
Huâng dan:
- Không thay di cu tr(ic, djnh dng cUa file, khOng them hoc bat các cot, không thay d& thCr tir các cOt.
- COt 4: Là s6 HS trong dO tu& tuyn sinh qua diu tra cci ban trOn dja bàn dirqc phãn tuyn tuyn sinh.

M.0 1- THCS

UBND QU1N HOANG MAT
TRIJ'ONG THCS

TONG HP sO LIIU DIEU TRA HQC SINH TUYEN sIrlli VAO LOP 6 NAM HQC 2020 - 2021

Loai hlnh

SiT

Phumg

Trtrmg

(1)

(2)

(3)

(4)

Cong ip

So luqng HS sinh
S6 lucing HS
nm 2009 mài
nàni 2009 qua
nh hO khu trên
dieti tra PCGD
bàn theo phn
theo phfin tuy&
tuyn TS (tfnh tr
TS (tfnh ti th&i
T12/20i9 den
diem Ti i/20i9)
15/5/2020)

(5)

(6)

SO luqng HS
nin 2009 mài cit
trü trên dia bàn
theo phân
TS (tfnh
T12/2019 dOn
15/5/2020)

(7)

SO luqng HS sinh SO luQng HS sinh
nm 2009 cO hO nflm 2009 cit trO
khu trên dia bàn tràn dja bàn theo
phân tuyén TS
theo phàn tuy&i
chuyOn di nai
TS dA chuyn di
khAc (tInh tr
nai khAc (tfnh tir
T12/2019 dOn
T12/2019 dOn
15/5/2020)
15/5/2020)
(8)

SO HS trong dO tuOi
TS (sinh nàm 2009)
qua diêu tra trên dia
bàn theo phAn tuyOn
TS (chi tiêu TS cOa
tru*ng)

(9)

(10)

I
TOng cong Ip

Ngoài cong i
1 p
Tong ngoài Cong 1p
Tong toàn Qun

tháng nám 2020
Hoàng Mai, ngày
Xác nhn cüa UBND phirô'ng
ghi r6 ho ten, dóng du)

tháng näm 2020
Hoàng Mai, ngày
HIEU TRIYONG
(, ghi rö ho ten, dóng ddu)

tháng nám 2020
Hoàng Mai, ngày
Xác nhn cüa cong an phirô'ng
(, ghi rö ho ten, dóng ddu)
Ghi cha: - Nba tn±ng lam vic vâi Cong an phung d l&y so lieu các cQt (6), (7), (8) (9) (xác nhn cüa Cong an bang van ban riêng hoc tr,rc tiOp vào biOu)
- Cách nhp sO lieu cOt 10 = (5) + (6) + (7) - (8) - (9)
- D nghj chi nhp sO lieu vào o tilang Crng, tuyt áOi không chlnh s&a biOu mu.

UBND QUN HOANG MAI
TRUNG THCS

Mu 2- THCS

TONG HçIP DII MEN sO LII(ING HQC SINK TIJYEN SINH VAO L(P 6 NAM HQC 2020-2021

STF

Loai hmnh

(1)

Trueing

(2)

Cong 1p

(3)

S6HS 1âp9ratruing
nm hQc 2019-2020

Dirkiéns6HSvao1ap6
S61ucmgHStng
nm hQc 2020-202 1
(giãm) so vài nãm hQc
(chi tiêu)
20 19-2020

(4)

(5)

(6)

lôngsóHScUatnrbng
D kin t6ng so HS cOa
nãm hQc 2019 - 2020
tnthng nâm hQc 2020(TdngsóHShin có ô
2021
trut3ng)

(8)

(7)

1

0

2

0

3

0

Ghi chü

(9)

0
TOng cong 1p

Ngoài cong 1p

1

0

2

0

3

0
0

Tong ngoài cong ip
TOng toàn Quãn

Hoàng Mai, ngày

tháng ... nám 2020

IIIEU TRUNG
(K
Ghi cM: DO nghj chi nhp sO 1iu vào 0 tuang 1mg, tuyt d6i khOng chinh slra biOu mk

ghi rö hQ ten, dóng dcfu)

UBND QU4N HOANG MM

Mu 3- THCS

TRU'UNG THCS

TONG HP my MEN sO Lu'çNG PRONG HQC, SO L(P CAP THCS NAM HQC 2020 - 2021
s6 lOp 9 ra Dr kin so lap 6 sO hrcmg lop TOng sO phông

Loai hinh

STT

TnIing

(1)

(2)

(3)

Cong 1p

TOng sO lOp Dir kiOn tOng sO
triIrng nni nm hçc 2020 - tang (giãm) so st diing lam
nam hQc 2019- lOp nam hçc
hçc 20192021
vOinamhçc
phônghçc
2020-2021
2020
2020
(chl tiOu)
2019 - 2020
hin có

(4)

(5)

(6)

(7)

1

0

2

0

3

0

(8)

Dr kiOn mô hInh tO chOc hçc
cho HS nam hQc 2020-2021

(10)

(9)

0
TOng cong ip

Ngoài cong 1p

1

0

2

0

3

0
0

Tong ngoai cong ip
TOng toàn Qun

Hoàng Mai, ngày

tháng ... nám 2020

HIEU TRITONG
(Kg, ghi To ho ten, dóng du)
Ghi chs: Dè nghj chi nhp sO lieu vào 6 tixcIng ng, tuyt dOi không chlnh süa biOu mu.

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc

UBND QUN HOANG MM
.
TRUNG MN
S6:

IKH-MN

Hoàng Mai, ngày

tháng ... nám 2020

MAU
KE HOACH
Tuyn sinh vào các trirôrng mm non nàm hçc 2020 - 2021
Can cü vào Diu l trithng m.m non;
Can cr Cong vn s 1363/SGD&DT-QLT ngày 06/5/2020 cña Si Giáo
diic và Dào tao Ha Ni v vic huóng dn tuyn sinh vào các trithng mm non,
lap 1 valap 6 nm h9c 2020 -2021;
/5/2020 cüa UBND
/UBND-GD&DT ngày
Can c Cong van s
qunHoãng Mai v vic chun bj cong tác tuyn sinh vào các thx?ingMrn non,
lOp 1, lOp 6 nAm hc 2020 - 2021;
vOi UBNT)
cüa nhà truang
Can c'ir vào biên bàn h9p ngày
phixông;
diu tra s tré trong d tui tuyn sinh trên dja bàn;
Can cü vào k&
can cü vao tInh hmnh thirc t v CSVC và di ngü can b, giáo viên nhà trueing;
Tnring
ban hành k hoach tuyn sinh näm hQc 2020 - 2021
ci the nhu sau:
qua

A. MIJC DICH - YEU CAU
1)M%lc dIch
2) Yêu câu.
B. NQI DUNG TUYEN sINu
1)Phuang thüc và di tuçing
2) D tui di,r tuyn
3)Hà sadirtuyn
4) Th&i gian tuyn sinh
5) Chi tiêu và. dja bàn tuyn sinh (dmnh kern Phi 1ic la- file excel gCri kern)
C. TO CB1JC THUC HIW
1. Phân cong trách nhim

r
.A
2. CheA d9 bao
cao va tien
d9 thirc hiçn
A

A

•A

2

Trên day là k hoach tuyn sinh vào trixing mm non
näni hçc 2020 - 2021. Nhà trithng d nghj các dng chi can b, giáo vién, than
vien nghiêm tüc thirc hin./.
Noi nhin:
- Phông GD&DT;
- UBND phuing;
- CB, GV, NV nhàtnthng;
-Cng TTDT cüa tnrng;
- Luu: VT,

fflEU TRISNG
(, dóng ddu)

UBND QU4N HOANG MAT
CQNG HOA xA HQI CHIJ NGBIA VLT NAM
TRIJ1NG TIEU HQC
.
Dc 1p - Tur do - Hinh phüc
S6:

/KH-TH

Hoàng Mai, ngày ... tháng nám 2020

MAU
KHOACH
Tuyen sinh vao lop 1 nam hçc 2020 - 2021.
Cn cü Diu l trithng tiu hQc;
Cn cü Cong vn s 1363/SGD&DT-QLT ngày 06/5/2020 cüa S& Giáo
diic và Dào tto Ha Ni v vic huàng dn tuyn sinh vào các tnthng min non,
lap 1vàlcp6nämhçc2020-2021;
Can cir Cong van s
/UBND-GD&DT ngày
/5/2020 cüa UBND
qun Hoàng Mai v vic chun bj cong tác tuyn sinh vào các tnrrng Mm non,
lip 1,1âp6nàmhçc2020-2021;
Can cü vào biên bàn h9p ngày
cUa nhà tnthng
v&i UBND
phuang;
Can cü vào kt qua diu tra s tré trong d tui TS trên dja bàn; can cü
vào tIrih hInh thrc t v CSVC và di ngU can b, giáo viên nhà truông;
Tnthng
ban hành k hoach tuyn sinh vào lap 1 näm h9c
2020 - 2021 ci the nhu sau:
A. MJC IMCH - Eu CAU
1)Miic dIch
2) Yéu cu.
B. NQI DUNG TUYEN SINU
1)Phucmg thüc và d6i tucmg
2) D tuôi dr tuyên
3)H sad%rtuyn
4) Thèi gian tuyn sinh
5) CM tiêu và dja bàn tuyn sinh (dInh kern Phi 1ic ib- file excel gCri kern)
C. TO CII(J'C TH1C HIN
1. Phân cong trách nhim

.

.

.

A

A

2. Che dp bao cao va tien d9 thijc hiçn

2

nàm
Trên day là k hoach tuyn sinh vào lórp 1 trithng
hçc 2020 - 2021. Nhà trithng d nghj các dng chi can b, giáo viên, than viên
nghiêm tüc thrc hin./.
Nri nhtin:
- Phông GD&DT;
- UBND phuing;
- CB, GV, NV nhà trueing;
-C6ng TFDT cüa trumg;
- Liru: VT,

lIEU TRIY1NG
(7(35, dóng dôu)

CQNG HOA xA 1191 CHU NGHIA VIET NAM
UBND QUAN HOANG MM
Dc Ip - Tiy do - Hanh phüc
.
TR1J1NG THCS
s6

MAU

IKH-THCS

Hoàng Mai, ngày tháng nám 2020

KE HOACH
Tuyn sinh vào lop 6 näm hçc 2019 - 2020

Can Cu Diu l trithng trung hQc ca s&, trung hçc ph thông và tru1ng
pho thong co nhieu cap h9c;
Can cir Cong van s 1363/SGD&DT-QLT ngày 06/5/2020 cüa Si Giáo
dic và Dào tao Ha Ni v vic huàng dn tuyn sinh vào các trung mm non,
lap 1 và1àp6námhçc2020-2021;
/5/2020 cüa UBND
/UBND-GD&DT ngày
Can cü Cong van s
qun Hoàng Mai v vic chu.n bj cong tác tuyn sinh vào các trtthng Min non,
lrp 1,1ap6namhçc2020-2021;
cüa nhà trtthng
vói UBND
Can cir vào biên bàn hçp ngày
phuang;
Can cit vào k& qua ctiu tra s tré trong ct tui TS trên dja bàn; can cit
vào tInh hInh thirc t v CSVC và dOi ngü can b, giáo viên nhà tru1ng;
ban hành k hoach tuyn sinh vào lcp 6 trithng
Trithng
näm hQc 2020 - 2021 cii th nhu sau:
A. MJC IMCH - YEU CAU
1)Miic dIch
2) Yêu cu.
B. NQI DUNG TUYEN sirsul
1)Phucing thirc và d& tuqng
2) D tui dr tuyn
3)H sc1d%rtuyn
4) Th?ii gian tuyn sinh
5) Chi tiêu và dja bàn tuyn sinh (dInh kern Phi 1iic ic- file excel giti kern)
C. TO ciitc TH1C HIN
1. Phân cong trách nhim.

A

F

F

A

2. Che d9 bao cao va tien dQ thirc hiçn.

2

nAm
Trên day là k hoach tuyn sinh vào lap 6 trtthng
h9c 2020 - 2021. Nhà trtxing d ngh các ding chI can b, giáo viên, nhãn viên
nghiem tiic thirc hin./.

N,i

nh2n:
- Phông GD&DT;
- UBND phuing;

- CBGV, NV nhà trung;
-Cing TFDT cüa trung;
- Luu: VT,

HIEU TRU'1NG
(Kg, dong du)

