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PHÒNG GD&ĐT TP HẠ LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG TIỂU HỌC BÃI CHÁY 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 122 /TB-Tr.TH  Hạ Long, ngày 28 tháng 6 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 

 

Thực hiện Quyết định số 5452/QĐ - UBND ngày 25/6/2021 của UBND 

thành phố Hạ Long “ Quyết định về việc phân vùng và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 

1 các trường tiểu học năm học 2021- 2022” và Công văn số 687/PGD&ĐT ngày 

15/6/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long “ Về việc hướng 

dẫn tuyển sinh lớp 1 và lớp 6” trường tiểu học Bãi Cháy thông báo như sau: 

1. Quy định độ tuổi tuyển sinh học lớp 1 năm học 2021 - 2022 

Tuổi của học sinh vào học lớp Một là 06 tuổi (sinh năm 2015). Trẻ em 

khuyết tật, kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, trẻ em ở những vùng có điều 

kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em mồ 

côi không nơi nương tựa, trẻ em ở nước ngoài về nước, con em người nước 

ngoài học tập, làm việc ở Việt Nam có thể vào học lớp Một ở độ tuổi từ 7 đến 9 

tuổi, không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp Một. Trẻ cư trú trên địa bàn theo vùng 

tuyển sinh do UBND thành phố quy định. 

           2. Thực hiện phân vùng tuyển sinh lớp 1 

 Học sinh được xét tuyển học lớp 1 tại trường tiểu học Bãi Cháy năm học 

2021- 2022 có hộ khẩu thường trú và tạm trú hợp lệ tại các khu 5A,5B, 6, 7, 8, 9A, 

9B và khu 10 thuộc phường Bãi Cháy. Nhà trường không nhận trường hợp học 

sinh có sổ tạm trú nhưng thực tế không ở hàng ngày trong vùng tuyển sinh. 

3. Hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 1, bì đựng hồ sơ (theo mẫu) có tại nhà trường. 

- 1 Bản sao giấy khai sinh hợp lệ ( có dấu đỏ) hoặc bản phô tô công chứng, 

không nhận bản ép plastic. 

- 1 Bản phô tô công chứng hộ khẩu thường trú; tạm trú (nếu không công 

chứng phải có bản chính để đối chiếu).  

- 1 Bản sao có công chứng giấy xác nhận đối với trẻ thuộc diện khuyết tật, tự 

kỉ, trẻ có hoàn cảnh khó khăn do UBND cấp phường hoặc cơ quan có thẩm quyền 

cấp. 

- Nhà trường tặng 1 bộ sách giáo khoa và đồ dùng học tập cần thiết cho học 

sinh có hoàn cảnh gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; học sinh có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn có đơn xác nhận của tổ dân khu phố và UBND phường; học sinh 
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bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn ( CMHS mang hồ sơ khi đến tuyển 

sinh). 

* Các loại Hồ sơ trên đựng trong túi hồ sơ do Phòng GD&ĐT Hạ Long quy 

định.  

4. Thời gian, địa điểm hội đồng tuyển sinh:  

4.1 Địa điểm tuyển sinh tại tầng 2 nhà C khu Trung tâm, nhà trường 

tuyển sinh từ ngày 05-06/7/2021: 

      -Sáng ngày 05/7/2021: Nhà trường tuyển học sinh có hộ khẩu tại khu 5A; 5B; 

6.  

      -Chiều ngày 05/7/2021: Nhà trường tuyển học sinh có hộ khẩu tại khu 7; 8.  

      -Sáng ngày 06/7/2021: Nhà trường tuyển học sinh có hộ khẩu tại khu 9A; tổ 

8;9;10;11 khu 9B.  

4.2 Địa điểm tuyển sinh tại tầng 1 khuTrườngĐoàn (Ao Cá), nhà trường 

tuyển sinh ngày 07/7/2021. 

( Do chiều ngày 06; ngày 07 và ngày 08/7/2021 sân trường khu Trung tâm 

của nhà trường được sử dụng để xe cho học sinh tham gia kì thi THPT quốc gia tại 

trường THPT Bãi Cháy) 

-Sáng ngày 07/7/2021: Nhà trường tuyển học sinh có hộ khẩu tại tổ 6; 7A; 

7B – khu 9B và các tổ thuộc khu 10 phường Bãi Cháy. 

- Chiều ngày 07/7/2021: Nhà trường nhận đơn đề nghị của CMHS tạm trú         

( học sinh đang ở trong vùng tuyển sinh và đã được cấp sổ tạm trú) tại các khu 

5A,5B, 6, 7, 8, 9A, 9B và khu 10 thuộc phường Bãi Cháy. Sau khi nhà trường nhận 

đơn xem hồ sơ sẽ trình phòng GD&ĐT Hạ Long phê duyệt xét tuyển sinh. 

4.3 Thời gian tuyển sinh:  

- Buổi sáng từ 7giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 

5. Hình thức tuyển sinh 

- Tuyển sinh trực tiếp tại trường: Thời gian địa điểm như ở mục 4. 

- Tuyển sinh trực tuyến: CMHS có sổ hộ khẩu thường trú trong vùng tuyển 

sinh ( không nhận tuyển trực tuyến đối với trường hợp có sổ tạm trú) chụp bản 

chính đầy đủ các trang của các hồ sơ quy định tại mục 3 gửi qua tin nhắn trên trang 

fanpage của trường tiểu học Bãi Cháy tại địa chỉ:   

https://wwwfacebook.com/Trường tiểu học Bãi Cháy. Nếu CMHS mua sách giáo 

khoa tại trường sẽ đăng kí chuyển khoản theo hướng dẫn ( kèm theo).Thời gian 

nhận tuyển trực tuyến từ 05- 07/7/2021. Sau thời gian trên nhà trường không nhận 

tuyển trực tuyến. 

( Lưu ý: CMHS chỉ chọn 1 trong 2 hình thức tuyển sinh). 
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6. Sắp xếp địa điểm học  

- Sau khi được Phòng GD&ĐT Hạ Long phê duyệt kết quả tuyển sinh, nhà 

trường sẽ thông báo kết quả tuyển sinh qua tin nhắn cho CMHS biết, nhà trường 

niêm yết danh sách học sinh trúng tuyển tại trường sau ngày 20/7/2021. 

- Học sinh ở tại tổ 6; 7A; 7B – khu 9B và các tổ thuộc khu 10 phường Bãi 

Cháy sẽ học tại Khu Trường Đoàn. 

- Học sinh tại khu 5A; 5B; 6; 7; 8; 9A và tổ 8;9;10;11 khu 9B phường Bãi 

Cháy sẽ học tại Khu Trung tâm nhà trường. 

7. Công tác phòng chống dịch Covid19 

- CMHS đến tuyển sinh trực tiếp tại trường thực hiện nghiêm túc việc đeo 

khẩu trang; đo nhiệt độ trước khi vào trường, thực hiện tuyển sinh theo sắp xếp của 

giáo viên nhà trường đảm bảo yêu cầu 5K. Khuyến khích CMHS tham gia tuyển 

sinh trực tuyến đảm bảo phòng chống dịch Covid. 

CMHS cần trao đổi về công tác tuyển sinh, đề nghị đến trường hoặc liên hệ 

trong giờ hành chính theo số điện thoại: Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Thanh Ngân: 

098 2055 142; Trần Thị Thu Trà:  0385 199 599; Giáo viên phụ trách tuyển sinh 

trực tuyến: Bùi Thu Trang: 0367 799 282 ; Nhân viên thư viện phụ trách về Sách 

giáo khoa lớp 1: Vũ Thị Nga: 0946 695 558.    

Nơi nhận:                                                                        

- Phòng GD&ĐT Hạ Long (b/c);                                                

-  UBND phường Bãi Cháy (b/c);                                                                                             

- CB,GV,NV, CMHS nhà trường;                                                                                                

- Lưu VT.                                                                                              
 

HIỆU TRƢỞNG 

( đã kí) 

Nguyễn Thị Hƣơng 
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TRƢỜNG TIỂU HỌC BÃI CHÁY 

DANH MỤC BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 

TT DANH MỤC BỘ SÁCH ĐƠN GIÁ Ghi chú 

I SÁCH GIÁO KHOA       

1 Tiếng Việt 1/1 Kết nối 
                  

30,000  
  

2 Tiếng Việt 1/2 Kết nối 
                  

29,000  
  

3 Toán 1 Cánh diều 34,000   

4 Đạo Đức 1 Kết nối 
                  

12,000  
  

5 Tự nhiên và Xã hội 1 Cánh diều 27,000   

6 Âm nhạc 1 Kết nối 
                  

11,000  
  

7 Mĩ thuật 1 Cánh diều 13,000   

8 Giáo dục thể chất 1 Cánh diều 17,000   

9 Hoạt động trải nghiệm 1 Kết nối 15,000    

II SÁCH BỔ TRỢ       

 1 Tập viết 1 - Tập 1 Kết nối 9,000    

 2 Tập viết 1 - Tập 2 Kết nối 8,000    

 3 
Vở Bài tập Tiếng Việt 

1/1 
Kết nối 13,000    

 4 
Vở Bài tập Tiếng Việt 

1/2 
Kết nối 

                  

13,000  
  

 5 Vở bài tập Toán 1/1 Cánh diều 12,000   

 6 Vở bài tập Toán 1/2 Cánh diều 14,000   

 7 Vở Bài tập Đạo đức 1 Kết nối 
                  

11,000  
  

 8 
Vở bài tập Tự nhiên và 

xã hội 1 
Cánh diều 16,000   

 9 
Vở thực hành Mỹ thuật 

1 
Cánh diều 14,000   

III SÁCH THAM KHẢO       

1 
BT phát triển năng lực 

môn Toán 1/1  
Cánh diều 

                  

23,000  
  

2 
BT phát triển năng lực 

môn Toán 1/2 
Cánh diều 23,000   

  Cộng cả bộ   344,000   
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Nếu CMHS có nhu cầu đăng kí mua sách cho con tại trường, CMHS chuyển tiền 

vào số tài khoản của nhân viên thư viện nhà trường:  

 Chủ tài khoản: Vũ Thị Nga  

 Số tài khoản: 6060100633005 - MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội. 

 Phụ huynh chuyển khoản ghi rõ: Họ tên phụ huynh, số điện thoại, họ và tên học 

sinh, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú.                                                                                                                                                       

(Ví dụ: Nguyễn Văn A. 0912.222.222 - Con Nguyễn Văn B, 20/20/2014. T5-K7-

Bãi Cháy). 

 Phụ huynh cần trao đổi vui lòng liên hệ số điện thoại: 0946 695 558 

(Vũ Thị Nga) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


