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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:195/TB-THVK

Mạo Khê, ngày 08 tháng 7 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022
Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;
Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 về việc phân vùng
tuyển sinh lớp 1 Tiểu học, lớp 6 THCS năm học 2021-2022 (sau đây gọi là Quyết
định số 804/QĐ-UBND);
Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 về việc điều chỉnh
Mục 1 và 2, Điều 1 Quyết định số 804/QĐ-UBND ngày 05/05/2021 của Ủy ban
nhân dân Thị xã Đông Triều; Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều;
Thực hiện Kế hoạch số 742/KH-PGD-ĐT ngày 29/6/3021 về kế hoạch tuyển
sinh lớp 1 tiểu học và lớp 6 THCS năm học 2021-2022;
Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-THVK ngày 02 tháng 7 năm 2021 của
trường Tiểu học Vĩnh Khê về kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022,
Trường Tiểu học Vĩnh Khê thông báo đến toàn thể nhân dân về việc tuyển
sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022 như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh:
- Về độ tuổi tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022: trẻ đủ 6 tuổi (sinh năm
2015); trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước
ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.
- Địa bàn tuyển sinh là học sinh có hộ khẩu tại các khu: Vĩnh Thông ( trừ tổ
dân 1), khu Vĩnh Hải, khu Vĩnh Tuy II, khu Vĩnh Xuân ( gồm các tổ dân 1, 2, 6),
khu Hoàng Hoa Thám và khu Phố 1 - phường Mạo Khê.
2.Thời gian, hình thức tuyển sinh:
2.1 Thời gian: Tuyển sinh từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021, cụ
thể như sau:
- Ngày 15/7/2021: Khu Vĩnh Hải, khu Vĩnh Tuy 2.
- Ngày 16/7/2021: Khu Vĩnh Thông (trừ tổ dân1), khu Vĩnh Xuân ( gồm tổ
dân 1, 2, 6).
- Ngày 17/7/2021: Khu Hoàng Hoa Thám, Khu Phố 1.
Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 00 phút
Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút
2.2. Hình thức:

Thực hiện song song hai hình thức tuyển sinh: tuyển sinh trực tiếp bằng
phương thức xét tuyển theo vùng tuyển sinh, tuyển sinh trực tuyến;
* Tuyển sinh trực tiếp bằng hình thức xét tuyển theo vùng tuyển sinh:
- Nhà trường nhận và duyệt hồ sơ đăng kí tuyển sinh trực tiếp.
* Tuyển sinh trực tuyến:
B1. Phụ huynh học sinh truy cập vào địa chỉ:
http://tsdaucap.dongtrieu.edu.vn/dang-ky-tuyen-sinh
B2. Điền đầy đủ các thông tin về đối tượng được tuyển sinh theo hướng dẫn
trên hệ thống.
B3. Mang đủ hồ sơ theo quy định đến trường đăng ký tuyển sinh để hoàn tất
thủ tục nhập học.
3. Địa điểm tuyển sinh:
Tại phòng học số 01 trường Tiểu học Vĩnh Khê – Khu Vĩnh Thông –
Phường Mạo Khê – Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh.
4. Hồ sơ tuyển sinh:
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (Bản sao có dấu đỏ hoặc bản phô tô công
chứng của các cấp có thẩm quyền).
- Bản sao sổ hộ khẩu gia đình hoặc sổ tạm trú (Bản sao có dấu đỏ hoặc bản
phô tô công chứng của các cấp có thẩm quyền).
- Giấy xác nhận trẻ thuộc diện khuyết tật, trẻ tự kỷ, trẻ có hoàn cảnh khó
khăn (nếu có)….do UBND cấp xã hoặc cơ quan có thẩm quyền công nhận.
Lưu ý: Khi đến tuyển sinh tại trường đề nghị thực hiện nghiêm túc các biện
pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Vậy nhà trường xin thông báo để các bậc phụ huynh đến làm thủ tục nhập
học cho con em mình đúng thời gian và địa điểm quy định./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- 6 khu hành chính (T/b);
- Website nhà trường (T/b);
- Lưu (VT).

Phạm Thị Nguyệt

