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THÔNG BÁO 

Tuyển sinh trực tuyến lớp 1. Năm học: 2021 - 2022 

  

Thực hiện kế hoạch số 75 /KH-LVT ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Trường TH 

Lê Văn Tám về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 - 2022; 

Căn cứ hướng dẫn số 315/PGDĐT-NV ngày 21/7/2021 của Phòng GDĐT TP 

Cao Lãnh về việc hướng dẫn thực hiện tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến 

năm học 2021 – 2022. 

Nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng và chủ động công tác 

phòng chống dịch trong lúc tuyển sinh lớp 1. Nay nhà trường thông báo như sau: 
 

1. Tuổi tuyển sinh: 

 Tất cả trẻ em 6 tuổi (sinh năm 2015) trong địa bàn Phường 1 được dự tuyển 

vào lớp 1; đồng thời tuyển sinh con của công chức, viên chức, người lao động đang 

công tác trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh/thành phố Cao Lãnh và người lao động ở 

các Công ty, doanh nghiệp theo quy định. 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 
Tuyển sinh 6 lớp 1 với 210 học sinh – chương trình học theo quy định của Bộ 

GDĐT, được hội đồng lựa chọn SGK của Tỉnh thẩm định và chọn SGK để giảng dạy. 

Có tự nguyện đăng ký ở bán trú, học tiếng Anh tăng cường, học Kỹ năng sống và học 

Stem. 

3. Thực hiện theo các tiêu chí ưu tiêu sau: 

Tiêu chí Nội dung 

Ưu tiên 1 

Trẻ em có hộ khẩu thường trú cùng cha (mẹ) hoặc ông (bà) nội/ngoại 

trên địa bàn (kể cả người mới mua nhà trên địa bàn Phường có hợp 

đồng mua bán hoặc giấy tờ chứng minh hợp pháp). 

Ưu tiên 2 

Trẻ em có cha và mẹ đang công tác ở cơ quan Đảng, tổ chức chính trị xã 

hội, cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng 

vũ trang (gọi chung là cơ quan Nhà nước) của Tỉnh/thành phố Cao 

Lãnh. 

Ưu tiên 3 Trẻ em tạm trú cùng cha và mẹ trên địa bàn từ 12 tháng trở lên. 

Ưu tiên 4 

Trẻ em có cha hoặc mẹ đang công tác ở cơ quan Nhà nước của 

Tỉnh/thành phố Cao Lãnh; cha hoặc mẹ đang công tác doanh nghiệp, 

công ty cổ phần (gọi chung là doanh nghiệp) đóng trên địa bàn thành 

phố Cao Lãnh (một người công tác cơ quan Nhà nước, một người công 

tác doanh nghiệp). 

Ưu tiên 5 Trẻ em có cha hoặc mẹ đang công tác ở cơ quan Nhà nước của 



Tiêu chí Nội dung 

Tỉnh/thành phố Cao Lãnh. 

Ưu tiên 6 Trẻ em có cha và mẹ đang công tác ở doanh nghiệp đóng trên địa bàn 

thành phố Cao Lãnh. 

Ưu tiên 7 Trẻ em có cha hoặc mẹ đang công tác ở doanh nghiệp đóng trên địa bàn 

thành phố Cao Lãnh 

Ưu tiên 8 Trẻ em có hộ khẩu trên địa bàn (hộ khẩu có thời gian đăng ký từ 12 

tháng trở lên) là cháu ở nhờ 

Ưu tiên 9 Trẻ em thuộc diện trường hợp khác. 

*Lưu ý: Cha/mẹ đang công tác trong các cơ quan, doanh nghiệp, công ty đều phải 

có minh chứng bằng giấy tờ cá nhân có liên quan đến cơ quan, đơn vị đang công tác 

(Quyết định nâng lương gần nhất, Quyết định nhận nhiệm vụ mới, ...). 

4. Thời gian và hình thức xét tuyển: UBND Phường 1 sẽ gửi giấy báo đưa trẻ 

đến trường (có hộ khẩu ở Phường 1) cho gia đình trước ngày 30/7/2021 

* Vòng 1: Hình thức đăng ký tuyển sinh: trực tuyến. 

Phụ huynh cần chuẩn bị: 

 1. Điện thoại SMARTPHONE hoặc máy tính có kết nối internnet. 

 2. Các hồ sơ đăng nộp: chuyển thành file ảnh (chụp hình), gồm: 

 - Đơn đăng ký tuyển sinh lớp 1 (có mẫu trên website tuyển sinh (Trường TH Lê 

Văn Tám), phụ huynh ghi thông tin đầy đủ và có chữ ký trong đơn hoàn thành xong, 

chụp hình đăng nộp). 

 - Giấy khai sinh của học sinh. 

 - Hộ khẩu thường trú, tạm trú (chụp hình trang bìa và các trang bên trong). 

 - Giấy, tờ chứng minh cha/mẹ đang công tác, làm việc, … (Quyết định nâng 

lương gần nhất, Quyết định nhận nhiệm vụ mới, ...). 

Đăng ký trực tuyến 

 - Đăng ký trực tuyến trên website của Phòng  http://tpcaolanh.dongthap.edu.vn 

hoặc website của trưởng (http://c1levantam.dongthap.edu.vn)  

 - Thời gian từ: ngày 26/7/2021 đến 17g00 ngày 30/7/2021 phần mềm sẽ đóng 

không đăng nhập được.  

 Lưu ý: Đối với phụ huynh gặp khó khăn khi đăng ký trực tuyến thì phụ huynh 

liên hệ đến nhà trường để được hướng dẫn qua số điện thoại: (giờ tư vấn: theo thời 

gian trên) 

 + Trường Tiểu học Lê Văn Tám: 02773 852479 

 + Cô Trâm – Văn thư: 0946 340630 

+ Cô Ánh – Phó Hiệu trưởng: 0919 968398 

+ Cô Thủy – Phó Hiệu trưởng: 0988 405898 

+ Cô Thoa – GV Tin học: 0974 737464 

http://tpcaolanh.dongthap.edu.vn/
http://c1levantam.dongthap.edu.vn/


 * Vòng 2: Nộp hồ sơ nhập học 

 Phụ huynh nộp hồ sơ nhập học (gồm các loại hồ sơ có ghi trong đơn đăng ký 

tuyển sinh lớp 1 và bỏ vào túi hồ sơ (có thêm mẫu Thông tin, đăng ký học lớp 1)). 

- Thu nhận hồ sơ lớp 1 đối với các trường hợp có đăng ký trực tuyến từ lúc 7 

giờ 30 phút ngày 31/7/2021 đến 16 giờ ngày 03/8/2021 (làm việc cả ngày Thứ bảy và 

Chủ nhật). Sẽ có thông báo cách thực hiện 5K tại trường khi phụ huynh nộp hồ sơ. 

 - Thông báo kết quả tuyển sinh lớp 1 chiều ngày 05/8/2021. 

5. Hồ sơ đăng kí dự tuyển: 

 - Đơn đăng ký dự tuyển sinh vào lớp 1 (theo mẫu) 

- Giấy khai sinh có năm sinh 2015 (bản sao) 

- Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (photo - công chứng) 

- Giấy báo đưa trẻ đến trường của UBND phường (xã) nơi cư trú. 

- Sổ hộ nghèo/ cận nghèo (photo - công chứng (2 bản) – nếu có). 

- Giấy tờ cá nhân minh chứng của cha/mẹ học sinh đang công tác (photo có chứng 

thực hoặc bản photo có đối chiếu bản chính). (vd: Quyết định nâng lương gần nhất, 

Quyết định nhận nhiệm vụ mới, ...). 

 

Lưu ý: 

1. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký tuyển sinh trực tuyến một (01) trường. Phụ 

huynh chịu trách nhiệm về dữ liệu đăng ký trực tuyến. 

2. Nhà trường sẽ đối chiếu hồ sơ trực tuyến và hồ sơ thực tế mà phụ huynh đã 

nộp, nếu không đúng thì xem như không đủ điều kiện xét tuyển, nhà trường sẽ loại 

khỏi danh sách. 

3. Nếu có học sinh không đủ điều kiện xét tuyển, bị loại nhà trường sẽ tuyển 

sinh bổ sung học sinh tiếp theo đến khi đủ chỉ tiêu. Phụ huynh xem các tiêu chí ưu tiên 

để đăng ký cho đúng với thực tế của học sinh. 

4. Nếu trong cùng tiêu chí ưu tiên mà số hồ sơ dự tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu 

cần tuyển thì ưu tiên trẻ em có anh (chị) đang học cùng trường, còn lại tiến hành bốc 

thăm. 

Ghi chú:  

1. Năm học 2021 - 2022, lớp 1 là năm thứ 2 thực hiện chương trình GDPT mới 

là phải học 2 buổi/ngày, bên cạnh đó nhà trường có chủ trương tổ chức các hoạt động 

sau (có thu phí): 

- Dạy học TATC: 2 hoặc 4 tiết/tuần - trong đó có GV nước ngoài giảng dạy 

- Dạy học Kỹ năng sống  

- Dạy học Stem  

- Dạy học Củng cố kiến thức  

- Có tổ chức bán trú cho HS  

- Thực hiện SLL điện tử 

2. Do tình hình dịch bệnh nên nhà trường không tổ chức họp Phụ huynh theo kế 

hoạch. Nên việc triển khai thêm các hoạt động diễn ra trong nhà trường, phụ huynh 

vui lòng tìm hiểu thêm trên các địa chỉ website như sau: 

- Công ty Ismart: https://ismart.edu.vn 

- Công ty Đại Trường Phát: https://www.dtp-education.com/?v=1 

https://ismart.edu.vn/
https://www.dtp-education.com/?v=1


- Công ty Kỹ năng sống: https://gaia.edu.vn 

- Công ty Stem: https://binhminh.com.vn/ 

* Phụ huynh tải thêm mẫu Thông tin, đăng ký học lớp 1 và thực hiện nội dung 

đăng ký, nộp kèm vào hồ sơ đăng ký tuyển sinh. 

3. Việc đăng ký tự nguyện tham gia các hoạt động trên của Phụ huynh (có thể 

không đầy đủ 01 đơn vị lớp) nên có trường hợp có hoặc không đăng ký mà nhà trường 

xếp vào lớp không theo mong muốn thì mong Phụ huynh thông cảm cho trường và 

chấp nhận lớp học mà trường đã xếp. 

Trên đây là thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022 của Trường 

Tiểu học Lê Văn Tám./. 

 
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 

- UBND TP Cao Lãnh (b/c) 

- Phòng GDĐT (b/c) 
 

- UBND Phường 1 (b/c) 

- Dán bản thông báo 

- Đăng Web của trường (t/h) 

 

    - Lưu VT.  
 NGUYỄN TẤN TÀI 
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