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PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS  

PHƯỚC VĨNH TÂY 

 

Số: …/KH-TH&THCS-PVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Phước Vĩnh Tây, ngày 31 tháng 7 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN 

LỚP 6 VÀ LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022 

 

     Căn cứ vào Văn bản  số 1172/PGDĐT  ngày 31/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo Cần Giuộc về việc thực hiện tuyển sinh trên phần mền trực tuyến năm học 2021-

2022; 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 635 /KH-PGDĐT ngày 4/5/2021 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Cần Giuộc về tuyển sinh vào 1 năm học 2021 – 2022 và kế hoạch 

số 654 /KH-PGDĐT ngày 7/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về 

tuyển sinh vào 6 năm học 2021 – 2022 ; 

Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học và THCS  Phước Vĩnh Tây xây dựng Kế 

hoạch Tuyển sinh Lớp 6 và lớp 1 năm học 2021-2022 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH  

-Thực hiện đúng quy chế bậc học của BGDĐT, đảm bảo khách quan, công khai, 

nghiêm túc, công bằng  

- Những học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2020-2021 và 

những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học của những năm học trước nhưng 

chưa vào học lớp 6 THCS, hiện đang cư trú tại xã Phước Vĩnh Tây  được vào học lớp 

6 tại trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây. 

- Trẻ 6 tuổi( sinh năm 2015) có hộ khẩu thường trú cùng cha ,mẹ hoặc ông bà 

nội ,ngoại (chủ hộ là cha ,mẹ hoặc ông bà nội ,ngoại) tại xã Phước Vĩnh Tây; Trẻ là 

con ruột của cán bộ,công chức,viên chức đang công tác tại địa bàn xã Phước Vĩnh Tây; 

Trẻ ở huyện,thị khác đang tạm trú lâu dài  tại xã Phước Vĩnh Tây được vào học lớp 1 

tại trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây. 

- Thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 1 Trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh 

Tây theo Phương án tuyển sinh đã được Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc phê duyệt. 

II.NỘI DUNG TRIỂN KHAI  

1. Đối tượng – Nguyên tắc Tuyển sinh  

a.Lớp 6 : 

Xét diện cư trú thực tại địa bàn, có tên trong phần mềm phổ cập và hồ sơ điều 

tra của UBND xã tại thời điểm tháng 12 năm 2020 theo thứ tự: Thường trú; học sinh 

chuyển nơi học theo bố mẹ do điều chuyển công tác; tạm trú KT3; lưu trú.  
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Học sinh trong độ tuổi quy định, đã hoàn thành chương trình tiểu học, đủ hồ sơ 

dự tuyển theo quy định. 

Chỉ tiêu: 81 học sinh/ 2 lớp. 

b. Lớp 1:  

Chỉ tiêu: 107 học sinh/ 3 lớp. 

Xét Trẻ 6 tuổi( sinh năm 2015) diện cư trú thực tại địa bàn, có tên trong phần 

mềm phổ cập và hồ sơ điều tra của UBND xã tại thời điểm tháng 12 năm 2020 theo 

thứ tự: Thường trú; học sinh chuyển nơi học theo bố mẹ do điều chuyển công tác; tạm 

trú KT3; lưu trú.. 

Lưu ý : Thời gian đăng ký thường trú,tạm trú hoặc lưu trú trước ngày đăng 

ký tuyển sinh ít nhất 3 tháng  

2. Hình thức tuyển sinh 

Tuyển sinh trực tuyến: Phụ huynh nhập thông tin vào biểu mẫu, scan hoặc 

chụp các giấy tờ (theo yêu cầu về hồ sơ tuyển sinh) gửi đính kèm theo hướng dẫn tại 

đường link: https://longan.tsdc.vnedu.vn/(phụ huynh có thể xem hướng dẫn trên 

wedsite của trường tại địa chỉ : thcsphuocvinhtaycg.edu.vn) 

3. Hồ sơ dự tuyển trực tuyến 

a.Lớp 6 : 

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 6  

- Học bạ bản chính tiểu học 

- Bản sao các giấy tờ sau: 

+ Sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, lưu trú; 

+ Các giấy tờ ưu tiên (nếu có). 

+ Đối với học sinh ở địa phương khác chuyển đến: Bản chính học bạ tiểu học có 

trang xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học hoặc giấy chứng nhận đã hoàn thành 

chương trình tiểu học (đối với học sinh học hệ phổ cập). 

b. Lớp 1:  

- Bản sao khai sinh hợp lệ 

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 1  

- Bản sao các giấy tờ sau: 

+ Sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, lưu trú; 

+ Giấy chứng nhận đã học mẫu giáo  

+ Các giấy tờ ưu tiên (nếu có). 

4. Thời gian tuyển sinh 

Thời gian học sinh đăng ký tuyển sinh, xác nhận, nhập thông tin trên phần mềm 

tuyển sinh trực tuyến tại Hội đồng tuyển sinh của các trường Tiểu học và THCS Phước 

Vĩnh Tây từ ngày 02/8/2021 đến hết ngày 14/8/2021.  

Hội đồng tuyển sinh họp xét duyệt vào ngày 15/8/2021 . 

https://longan.tsdc.vnedu.vn/
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Nhà trường công bố kết quả tuyển sinh vào ngày 16/8/2021.( nếu PGD Duyệt) 

Sau tuyển sinh đợt 1, trường tiếp tục phối hợp huy động học sinh ra lớp và thực 

hiện tuyển sinh đợt 2 từ ngày 17/8/2021 đến ngày 29/8/2021. Nhà trường công bố kết 

quả tuyển sinh vào ngày 30/8/2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hiệu trưởng  

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT TP Cần 

Giuộc 

- Xây dựng, trình Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch, thành lập Hội đồng tuyển 

sinh, thông báo tuyển sinh của trường. 

- Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch, các văn bản hướng dẫn tuyển 

sinh, Danh sách dự tuyển theo phân tuyến Tuyển sinh đã được PGD&ĐT phê duyệt 

đến cha mẹ học sinh. 

- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến của trường năm học 2021 – 

2022 đúng quy định. 

2. Phó Hiệu trưởng  

- Triển khai kế hoạch TS, tuyên truyền công tác tuyển sinh. 

- Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của ban tuyển 

sinh trực tuyến thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân 

công. 

- Theo dõi tiến độ công việc của GV và phối hợp giải quyết các vướng mắc, khó 

khăn trong quá trình thực hiện,phân công giáo viên hỗ trợ giúp đỡ PHHS gặp khó khăn 

trong quá trình thực hiện đăng ký Tuyển sinh trực tuyến 

- Chỉ đạo tổ nhập danh sách học sinh đã tuyển vào máy, kiểm tra độ chính xác, 

hoàn thành các báo cáo tuyển sinh theo quy định  

3. Thành viên Tuyển Sinh  

a. Phân công nhận Hồ sơ trực tuyến và hướng dẫn PHHS cách nộp hồ sơ:   

STT Họ tên Giáo viên nhận Hồ 

sơ trực tuyến, hỗ trợ PHHS 

Bậc học 

1 Phạm Thị Cơ  THCS 

2 Nguyễn Ngọc Quằn Tiểu học 

b. Phân công nhận hồ sơ trực tiếp ( Sau trực tuyến ) :   

STT 
Họ tên Giáo viên nhận và 

kiểm tra Hồ sơ trực tiếp 
Bậc học 

1 
Bà  Nguyễn Ngọc Mỹ 

Duyên 

THCS 
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STT 
Họ tên Giáo viên nhận và 

kiểm tra Hồ sơ trực tiếp 
Bậc học 

2 
Bà Võ Thị Bé THCS 

3 
Bà  Phạm Hồng Thúy  

 

Tiểu học 

4 Bà Phạm Thị Hồng Phượng Tiểu học 

c.Đối chiếu danh sách phổ cập của xã : 

STT Họ tên Giáo viên đối chiếu 

sổ phổ cập xã  

Bậc học 

1 Trần Công Minh  THCS 

2 Trần Công Minh Tiểu học 

d. Các bước nộp hồ sơ trực tuyến vào lớp 6 và lớp 1 

1. Đăng ký sử dụng hệ thống 

Bước 1: Truy cập vào trang https://longan.tsdc.vnedu.vn/ 

Tại Trang Chủ , chọn Đăng ký 

 

Bước 2: Tại Đăng ký , người dùng điền: Họ tên, số điện thoại, mật khẩu và xác 

thực để đăng ký thông tin 

 

Bước 3: Hệ thống sẽ gửi về số điện thoại mã xác nhận đã đăng ký. Nhập mã để xác 

nhận đăng ký tài khoản 

https://longan.tsdc.vnedu.vn/trick#collapse1a


5 

 

 
2. Đăng nhập sử dụng hệ thống 

Bước 1: Truy cập vào trang https://longan.tsdc.vnedu.vn/ 

Tại Trang Chủ , chọn Đăng nhập 

 
Bước 2: Tại Đăng nhập , người dùng điền: Họ tên, số điện thoại, mật khẩu và xác 

thực 

 
3. Tạo hồ sơ 

Bước 1: Tại tên tài khoản ở góc phải của trang , chọn Hồ sơ của tôi 

 

https://longan.tsdc.vnedu.vn/trick#collapse2a
https://longan.tsdc.vnedu.vn/
https://longan.tsdc.vnedu.vn/trick#collapse5a
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Bước 2: Tại Danh sách hồ sơ, chọn Tạo hồ sơ 

 
Bước 3: Tại Tạo hồ sơ , Nhập các thông tin vào hồ sơ mới tạo. Sau khi kiểm tra đầy 

đủ thông tin, chọn Tạo hồ sơ 

 

Lưu ý: Mỗi cấp học bậc có các phần thông tin đính kèm khác nhau. 

4. Nộp hồ sơ 

Bước 1: Chọn Hồ sơ của tôi 

https://longan.tsdc.vnedu.vn/trick#collapse11a
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Bước 2: Tại Danh sách hồ sơ , chọn Nộp hồ sơ 

 
 

 

5. Lịch thực hiện :  

Thời gian Nội dung công việc 
 Phụ trách thực hiện  

Tại trường Tiểu học và 

THCS Phước Vĩnh Tây 

01/8/2021 
Đăng trên Website của Nhà Trường:  

thcsphuocvinhtaycg.edu.vn 

-Kế hoạch Tuyển sinh NH 2021-2022  

- Danh sách học sinh lớp 6 NH 21-22 – 

- Danh sách học sinh lớp 1 NH 21-22   

Hướng dẫn PPHS nộp Hồ sơ trực tuyến 

theo link : 

https://longan.tsdc.vnedu.vn 

 

 

Cô Phạm Thị Cơ  

Đợt 

1:2/8/2021 

đến 

14/8/2021 

- Thực hiện tuyển sinh trực tuyến theo danh 

sách phân tuyến tuyển sinh : 

Buổi sáng : 8h00-10h30 

Buổi chiều: 14h30 – 16h30  

 

 

Thành viên TS trực tuyến  

1.Cô Phạm Thị Cơ 

2.Thầy  Nguyễn Ngọc 

Quằn 

 

 

8h ngày 

15/8/2021 

 

Họp hội đồng tuyển sinh  

 

Theo quyết định hội đồng 

tuyển sinh 

https://longan.tsdc.vnedu.vn/
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Thời gian Nội dung công việc 
 Phụ trách thực hiện  

Tại trường Tiểu học và 

THCS Phước Vĩnh Tây 

16/8 và 

17/8/2021 

Báo cáo sơ ,tổng kết  tuyển sinh về PGD 1.Cô Phạm Thị Cơ 

2.Thầy  Nguyễn Ngọc 

Quằn  

 

Đợt 

2:17/8/2021 

đến 

29/8/2021 

- Chuyển danh sách học sinh chưa thực 

hiện đăng ký TS trực tiếp về ấp để vận 

động, nhắc nhở và  hỗ trợ PHHS (nếu có) 

thực hiện Tuyển Sinh đúng thời gian quy 

định   

 

Thầy Trần Công Minh   

Thời gian 

Theo thông 

báo 

Thu nhận học bạ Tiểu học…., Hồ sơ của 

học sinh sau Tuyển sinh trực tuyến  (Kiểm 

tra Trực tiếp ) 

1.Bà  Nguyễn Ngọc Mỹ 

Duyên 

2. Bà Võ Thị Bé 

3. Bà  Phạm Hồng Thúy  

4. Bà Phạm Thị Hồng 

Phượng 

16/8/2021  Công bố kết quả tuyển sinh.( nếu PGD 

Duyệt 

Toàn bộ thành viên HĐTS  

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh trực tuyến lớp 6 và lớp 1 của Trường  Tiểu học 

và THCS phước Vĩnh Tây  năm học 2021-2022. Đề nghị PHHS, các cá nhân và bộ 

phận có liên quan nghiêm túc thực hiện. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, 

yêu cầu trao đổi trực tiếp với Hiệu Trưởng để có hướng giải quyết phù hợp./.  

 

Nơi nhận :  

- Phòng GD&ĐT(b/c) 

- UBND xã( b/c) 

- Website; 

- Lưu VT  

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Văn Vũ 

 

 

 

 

 

 

 


