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Về việc tổ chức xét tuyển trực tuyến tuyển
sinh đầu cấp năm học 2021-2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học.
Trước diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố còn phức tạp, thành
phố Cao Lãnh đang trong thời gian thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính
phủ với mức độ nâng cao nhằm từng bước kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, theo
đó người dân được yêu cầu hạn chế ra đường và tập trung đông người, các cơ
quan đơn vị phải tăng cường thực hiện xử lý, giải quyết công việc bằng hình
thức trực tuyến đảm bảo yêu cầu công việc vẫn diễn ra bình thường, thông suốt.
Nhằm cho công tác tuyển sinh đầu cấp của các đơn vị trường được hoàn
tất, các trường tiến hành sắp xếp, ổn định các lớp học để triển khai thực hiện
nhiệm vụ năm học 2021-2022. Phòng GDĐT Thành phố yêu cầu Hiệu trưởng
các trường triển khai tổ chức xét tuyển trực tuyến tuyển sinh đầu cấp năm học
2021-2022 như sau:
1. Hình thức xét tuyển
Các đơn vị trường mầm non, tiểu học tổ chức xét tuyển học sinh đầu cấp
bằng hình thức trực tuyến. Kết quả tuyển sinh được nhà trường công bố trên
phần mềm tuyển sinh và công khai, thông báo kịp thời đến cha mẹ học sinh
được biết bằng các hình thức phù hợp.
Căn cứ vào thông tin của hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến của phụ
huynh nộp cho trường (trên phần mềm tuyển sinh đầu cấp của Công ty Prosoft
phối hợp phòng GDĐT Thành phố triển khai thực hiện), số liệu trẻ sinh năm
2015 trên địa bàn phải huy động ra lớp, chỉ tiêu tuyển sinh được giao… nhà
trường tiến hành tổ chức xét tuyển bằng hình thức trực tuyến và công bố kết quả
tuyển sinh năm học 2021-2022. Trong quá trình tuyển sinh Hiệu trưởng thực
hiện theo công văn số 182/KH-PGDĐT ngày 04/5/2021 của phòng GDĐT về kế
hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022.
Trong quá trình xét tuyển nếu thông tin phụ huynh đăng nộp hồ sơ minh
chứng trên phần mềm chưa đầy đủ, rõ ràng thì Hiệu trưởng thông tin đến phụ
huynh học sinh được biết và yêu cầu gửi bổ sung (nếu có) cho nhà trường để
làm căn cứ xét tuyển.
Nhà trường yêu cầu phụ huynh nộp hồ sơ giấy để đối chiếu và lưu giữ khi
học sinh được đến trường để học trực tiếp.

2. Thời gian xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh
2.1 Cấp Mầm non
Xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh chậm nhất ngày 25/9/2021.
2.2 Cấp Tiểu học
+ Đối với các trường tiểu học: Lê Văn Tám, Chu Văn An, Lê Quý Đôn,
Bùi Thị Xuân và Võ Thị Sáu:
Xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh chậm nhất ngày 25/9/2021.
Hiệu trưởng các trường thông tin cho phụ huynh học sinh không được xét
tuyển vào trường được tiếp tục đăng ký tuyển sinh trực tuyến (đợt 2) ở các
trường tiểu học còn lại trên địa bàn Thành phố từ ngày 26/9 đến 28/9/2021.
+ Các trường tiểu học còn lại:
Đợt 1: Xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh: chậm nhất ngày
24/9/2021.
Đợt 2: Tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến của học sinh
không được xét tuyển vào các trường tiểu học: Lê Văn Tám, Chu Văn An, Lê
Quý Đôn, Bùi Thị Xuân và Võ Thị Sáu.
Thời gian nhận hồ sơ trực tuyến: từ ngày 26 đến ngày 28/9/2021.
Xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh: ngày 29/9/2021.
Lưu ý:
Phòng GDĐT sẽ mở phần mềm tuyển sinh của các trường tiểu học (còn lại)
cho phụ huynh đăng ký tuyển sinh cho con em. Thời gian mở: từ 7h30, ngày
26/9 đến 17h ngày 28/9/2021, sau thời gian này phần mềm tuyển sinh sẽ đóng.
Hiệu trưởng các trường phân công người hỗ trợ phụ huynh đăng ký và tổng hợp
số lượng đăng ký tuyển sinh báo cáo kịp thời về phòng GDĐT.
Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập, trường hợp nếu đơn vị đã
tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh nhưng phụ huynh có nhu cầu xin đăng ký tuyển sinh
thì Hiệu trưởng vẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và báo cáo Lãnh đạo phòng
GDĐT Thành phố.
3. Báo cáo kết quả tuyển sinh
Hiệu trưởng báo cáo công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 bằng văn bản
file mềm và bản giấy về phòng GDĐT Thành phố (qua công chức phòng GDĐT
phụ trách cấp học).
Thời gian gửi báo cáo: ngày 30/9/2021.
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường khẩn trương thực hiện theo tinh thần công

văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ phòng
GDĐT Thành phố để được hỗ trợ và hướng dẫn./.
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