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THÔNG BÁO 
“ Thay đổi hình thức tuyển sinh lớp 1 

 năm học 2020 – 2021 tại trường tiểu học Bãi Cháy 
đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid 2019 

 

Kính gửi: Cha mẹ học sinh nhà trường 

 

Do dịch bệnh Covid19 diễn biến rất phức tạp nên nhà trường thay đổi hình thức 

tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 – 2021 đối với trẻ sinh năm 2014 để hạn chế số phụ 

huynh đến trường tuyển sinh, đảm bảo sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, 

nhà trường tuyển sinh theo 3 hình thức cụ thể như sau: 

1. Hình thức 1:  Phụ huynh không phải đến trường tuyển sinh: Nhà trường tuyển 

sinh qua danh sách phổ cập đối chiếu khớp với trẻ học tại trường mầm non trên địa 

bàn tuyển sinh tại khu 5;6;7;8;9;10 – phường Bãi Cháy- Thành phố Hạ Long vào học 

lớp 1 năm học 2020 – 2021. 

Hiện nay, nhà trường đã đối chiếu danh sách trẻ sinh năm 2014 do nhà trường 

điều tra phổ cập với danh sách trẻ học tại 10 trường mầm non trong vùng tuyển sinh. 

Kết quả có 221 trẻ sinh năm 2014 đã khớp với danh sách phổ cập ( có danh sách kèm 

theo) đã được nhà trường xét tuyển sinh và Phụ huynh không phải đến trường tuyển 

sinh. Nhà trường đã thông báo danh sách tới các trường mầm non trên địa bàn phường. 

Thời gian học sinh đến tựu trường nhận lớp nhà trường sẽ thông báo và thu hồ sơ sau. 

Những trường hợp đã được nhà trường tuyển sinh nhưng không có nhu cầu học 

tại trường tiểu học Bãi Cháy xin vui lòng liên lạc thông báo với ban tuyển sinh nhà 

trường trước ngày 05/8/2020. 

2. Hình thức 2: Phụ huynh không phải đến trường tuyển sinh: Tuyển sinh qua 

thiết bị công nghệ thông tin. 

Các trường hợp trẻ sinh năm 2014 trong vùng tuyển sinh mà không có tên trong 

danh sách được tuyển sinh ở hình thức 1 với nhiều lý do: Nhà trường không liên lạc 

với gia đình được; gia đình mới chuyển đến; trẻ không có tên trong phổ cập do nhà 

trường điều tra thiếu và lý do khác. Đề nghị cha mẹ học sinh có nguyện vọng cho con 

học lớp 1 tại trường tiểu học Bãi Cháy vui lòng tham gia tuyển sinh bằng hình thức sử 



dụng công nghệ thông tin gửi qua mesenger facebook trường tiểu học Bãi Cháy hoặc 

trang web: http://tieuhocbaichay.edu.vn hoặc kết nối zalo cùng thành viên hội đồng 

tuyển sinh. Phụ huynh chụp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trên địa bàn phường Bãi Cháy 

trong vùng tuyển sinh; chụp giấy khai sinh; ghi số điện thoại của bố hoặc mẹ khi nhà 

trường cần liên lạc. Thời gian học sinh đến tựu trường nhận lớp nhà trường sẽ thông 

báo và thu hồ sơ sau.  

3. Hình thức 3: Tuyển sinh trực tiếp tại nhà trường 

Các trường hợp trẻ sinh năm 2014 trong vùng tuyển sinh mà không có tên trong 

danh sách được tuyển sinh ở hình thức 1 với nhiều lý do: Nhà trường không liên lạc 

với gia đình được; gia đình mới chuyển đến; trẻ không có tên trong phổ cập do nhà 

trường điều tra thiếu và lý do khác. Đề nghị cha mẹ học sinh có nguyện vọng cho con 

học lớp 1 tại trường tiểu học Bãi Cháy vui lòng đến nhà trường trực tiếp tuyển sinh 

mang theo hồ sơ gồm 1 bản phô tô sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú cùng bản chính để đối 

chiếu; 1 bản giấy khai sinh bản sao có dấu đỏ hoặc bản phô tô công chứng. 

- Năm học 2020 – 2021, học sinh lớp 1 trong toàn quốc học chương trình sách 

giáo khoa mới. Bộ sách do nhà trường lựa chọn ( gửi kèm theo). Phụ huynh có nhu cầu 

mua bộ sách giáo khoa tại trường thì đăng kí chuyển khoản theo hướng dẫn gửi kèm. 

Khi học sinh đến trường nhập học theo thời gian quy định của Phòng GD&ĐT thành 

phố Hạ Long ( nhà trường sẽ thông báo sau), học sinh sẽ nhận bộ sách giáo khoa tại 

trường. 

- Những Phụ huynh đến trường tuyển sinh trực tiếp, yêu cầu phụ huynh thực 

hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid19:  Đeo khẩu trang; thực 

hiện đo nhiệt độ trước khi vào trường; rửa tay sát khuẩn; thực hiện tuyển sinh theo sắp 

xếp của nhà trường không quá 20 người/phòng tuyển sinh. 

- Số điện thoại ban tuyển sinh, cha mẹ cần trao đổi, đề nghị liên lạc với cô giáo 

Trần Thị Thanh Ngân – Phó Hiệu trưởng, SĐT: 0982055142;  cô giáo Trần Thị Thu 

Trà - Phó Hiệu trưởng , SĐT: 0981282358. Nhà trường trân trọng cảm ơn! 
Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 
- Như kính gửi; 
- Các trường MN trong vùng TS. 
- CB, GV, NV nhà trường    
- Lưu VT.                        

 

 

 

 

                                                                                 Nguyễn Thị Hương 

http://tieuhocbaichay.edu.vn/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


