
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LIÊN CHIỂU 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Liên Chiểu, ngày      tháng     năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023  

trên địa bàn quận Liên Chiểu 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí 

điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù 

phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 

của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 03/VBHN-

BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-

BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, ban hành kèm theo 

Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo;  

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

466/TTr-PGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2022 về việc phê duyệt Quy định tuyển 

sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tuyển sinh vào lớp 1, 

lớp 6 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo 

quận, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ tịch UBND các phường, Hiệu 

trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở thuộc quận chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (để t/h);  

- CT, các PCT UBND quận (để biết); 

- Lưu: VT, GDĐT(Chiến). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Nhường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN LIÊN CHIỂU 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH  

Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       /     /2022  

của Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu) 

 

Điều 1. Độ tuổi dự tuyển  

Thực hiện theo Điều lệ trường tiểu học (TH); Điều lệ trường trung học cơ 

sở (THCS), trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

Điều 2. Hồ sơ dự tuyển, điều kiện dự tuyển 

1. Hồ sơ dự tuyển  

Hồ sơ dự tuyển gồm có:  

- Phiếu đăng    nhập học, theo mẫu chung của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ, giấy xác nhận tạm trú còn hiệu lực theo quy 

định của Luật Cư trú (có đối chiếu với bản chính) 

- Giấy Chứng nhận hoàn thành chương trình GDMN 5 – 6 tuổi (nếu có).  

Đối với lớp 6, cần thêm: 

- Bản chính học bạ TH hoặc các hồ sơ  hác có giá trị thay thế học bạ; 

- Các loại giấy tờ hưởng chế độ ưu tiên,  huyến khích (nếu có). 

2. Điều kiện dự tuyển 

a) Có đủ hồ sơ hợp lệ. 

b) Đúng độ tuổi quy định.  

Điều 3. Phương thức tuyển sinh - Hội đồng tuyển sinh  

1. Tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 theo phương thức xét tuyển. 

2. Mỗi trường TH, THCS thành lập một hội đồng tuyển sinh, do hiệu trưởng 

ra quyết định thành lập.  

3. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tuyển sinh 

a) Thành phần gồm có: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng, Phó 

Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, thư    và một số ủy viên. 

b) Nhiệm vụ và quyền hạn 

- Kiểm tra hồ sơ dự tuyển của học sinh; 

- Xét tuyển theo phương án đã được phê duyệt và lập biên bản xét tuyển, lập 

danh sách học sinh được tuyển trình Hiệu trưởng phê duyệt; 

- Báo cáo kết quả tuyển sinh với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận. 
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Điều 4. Chỉ tiêu tuyển sinh 

1. Chỉ tiêu giao cho các trường theo kế hoạch phát triển giáo dục năm học 

2022 - 2023. 

2. Tổng chỉ tiêu giao cho các trường phải đạt 100% so với chỉ tiêu kế hoạch 

do UBND quận giao và đúng theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng về sĩ số 

học sinh/lớp.  

Điều 5. Địa bàn tuyển sinh  

1. Các trường tiểu học tuyển 100% trẻ em đúng 6 tuổi, các trường THCS 

tuyển 100% số học sinh đúng độ tuổi đã hoàn thành chương trình tiểu học trên địa 

bàn theo quy định của UBND quận. 

Địa bàn tuyển sinh được quy định theo tổ dân phố ở các phường thuộc quận, 

cụ thể như sau: 

Đối với các trường tiểu học 

a) Trường Tiểu học Hải Vân 

- Tuyển sinh học sinh lớp 1 có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn 

phường Hòa Hiệp Bắc từ tổ dân phố 01 đến tổ dân phố 16 và từ tổ dân phố 18 đến 

tổ dân phố 20. 

b) Trường Tiểu học Trần Bình Trọng 

- Tuyển sinh học sinh lớp 1 có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn 

phường Hòa Hiệp Bắc tại tổ dân phố số 17 và từ tổ dân phố 21 đến tổ dân phố 37. 

c) Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương 

- Tuyển sinh học sinh lớp 1 có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường Hòa 

Hiệp Nam tại các tổ dân phố: Từ tổ dân phố 01 đến tổ dân phố 12 và từ tổ dân phố 

19 đến tổ dân phố 33.  

d) Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh 

Tuyển sinh trẻ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam 

tại các tổ dân phố: Từ tổ dân phố 13 đến tổ dân phố 18, từ tổ dân phố 34 đến tổ 

dân phố 54 và tuyển sinh trẻ có hộ  hẩu tạm trú trên địa bàn phường Hòa Hiệp 

Nam. 

e) Trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên 

- Tuyển sinh học sinh lớp 1 có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường Hòa 

Khánh Bắc từ tổ dân phố 01 đến tổ dân phố 16, từ tổ dân phố 18 đến tổ dân phố 26 

và từ tổ 37 đến tổ 41 tại phường Hòa Khánh Bắc. 

- Đối với trường hợp học sinh tạm trú tại các tổ dân phố trên thì nhập học tại 

trường TH Nguyễn Đức Cảnh. 

f) Trường Tiểu học Âu Cơ 

- Tuyển sinh học sinh lớp 1 có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn 

phường Hòa Khánh Bắc tại các tổ dân phố: Từ tổ dân phố 68 đến tổ dân phố 81. 

g) Trường Tiểu học Phan Phu Tiên 
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- Tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tính đến ngày 

31/12/2021 (cùng với bố, mẹ; hoặc bố, hoặc mẹ) trên địa bàn phường Hòa Khánh 

Nam tại các tổ dân phố số 5, 7, 8, 11 và 12. 

- Tuyển sinh học sinh lớp 1 có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tính đến 

ngày 31/12/2021 (cùng với bố mẹ, hoặc bố hoặc mẹ) trên địa bàn phường Hòa 

Khánh Bắc tại các tổ dân phố: Từ tổ dân phố 43 đến tổ dân phố 64. 

- Trường hợp học sinh tạm trú sau ngày 31/12/2021 tại các tổ dân phố trên 

thì nhập học tại trường TH Nguyễn Đức Cảnh. 

h) Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

- Tuyển sinh học sinh lớp 1 có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tính đến 

ngày 31/12/2021 (cùng với bố, mẹ; hoặc bố, hoặc mẹ) trên địa bàn phường Hòa 

Khánh Nam tại các tổ dân phố số 01 đến tổ 04, tổ 6, tổ 9, tổ 10; từ tổ 13 đến tổ 37, 

tổ 40.  

- Tuyển sinh học sinh lớp 1 có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tính đến 

ngày 31/12/2021 (cùng với bố, mẹ; hoặc bố, hoặc mẹ) trên địa bàn phường Hòa 

Khánh Bắc (theo danh sách 61 học sinh do phường Hòa Khánh Bắc cung cấp, có 

ký, đóng dấu của địa phương) tại các tổ 65, 66, 67, 82 và 83. 

- Trường hợp học sinh tạm trú sau ngày 31/12/2021 tại các tổ dân phố trên 

thì nhập học tại trường TH Nguyễn Đức Cảnh. 

i) Trường Tiểu học Hồng Quang 

- Tuyển sinh học sinh lớp 1 có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (cùng với 

bố mẹ, hoặc bố hoặc mẹ) trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam tại tổ dân phố 38, 

39 và từ tổ dân phố 41 đến tổ dân phố 70. 

k) Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

- Tuyển sinh học sinh lớp 1 có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường Hòa 

Khánh Bắc tại tổ dân phố số 17, từ tổ dân phố 27 đến tổ dân phố 36, tổ 42. 

- Tuyển sinh học sinh lớp 1 có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú có nhà ở 

chính chủ của cha mẹ học sinh trên địa bàn phường Hòa Minh tại các tổ dân phố: 

từ tổ dân phố số 68 đến tổ dân phố số 72 và từ tổ dân phố số 86 đến tổ dân phố số 

94.  

- Đối trường hợp học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú có nhà ở 

chính chủ của cha mẹ học sinh sau ngày 31/12/2021, trường lập danh sách trình 

UBND xem xét cho ý kiến.  

- Đối với trường hợp học sinh tạm trú của phường Hòa Minh và phường 

Hòa Khánh Bắc thuộc địa bàn tuyển sinh của trường thì nhập học tại trường TH 

Nguyễn Đức Cảnh. 

l) Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân 

- Tuyển sinh học sinh lớp 1 có hộ khẩu thường trú; tạm trú có nhà ở chính 

chủ của cha mẹ học sinh hoặc tạm trú (cùng với bố mẹ, hoặc bố hoặc mẹ) tính đến 
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ngày 31/12/2021 trên địa bàn phường Hòa Minh tại các tổ dân phố: từ tổ dân phố 

số 107 đến tổ dân phố số 130. 

- Đối với trường hợp học sinh tạm trú sau ngày 31/12/2021 tại địa bàn tuyển 

sinh của trường thuộc các tổ dân phố trên thì nhập học tại trường TH Nguyễn Đức 

Cảnh. 

m) Trường Tiểu học Duy Tân 

- Tuyển sinh học sinh lớp 1 có hộ khẩu thường trú; tạm trú trên địa bàn 

phường Hòa Minh tại các tổ dân phố: từ tổ dân phố số 01 đến tổ dân phố số 32; từ 

tổ dân phố số 63 đến tổ dân phố số 66; từ tổ dân phố số 95 đến tổ dân phố số 106. 

n) Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh 

- Tuyển sinh học sinh lớp 1 có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn 

phường Hòa Minh tại các tổ dân phố: từ tổ dân phố số 33 đến tổ dân phố số 62; tổ 

dân phố 67; từ tổ dân phố số 73 đến tổ dân phố số 85. 

- Tuyển sinh học sinh tạm trú thuộc địa bàn tuyển sinh của các trường Tiểu 

học Võ Thị Sáu, Tiểu học Ngô Sĩ Liên, Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Tiểu học Phan 

Phu Tiên và Tiểu học Bùi Thị Xuân. 

Đối với các trường trung học cơ sở (THCS) 

a) Trường THCS Nguyễn Thái Bình 

- Tuyển sinh học sinh lớp 6 có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn 

phường Hòa Hiệp Bắc từ tổ dân phố số 01 đến tổ dân phố số 37. 

b) Trường THCS Lê Anh Xuân 

- Tuyển sinh học sinh lớp 6 có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn 

phường Hòa Hiệp Nam tại các tổ dân phố: Từ tổ dân phố 03 đến tổ dân phố 18, từ 

tổ dân phố 30 đến tổ dân phố 31, từ tổ dân phố 42 đến tổ dân phố 54. 

c) Trường THCS Đàm Quang Trung 

- Tuyển sinh học sinh lớp 6 có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú có nhà ở 

chính chủ (tính đến ngày 31/12/2021) trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam tại các 

tổ dân phố: Từ tổ dân phố 01 đến tổ dân phố 02, từ tổ dân phố 19 đến tổ dân phố 

29, từ tổ dân phố 32 đến tổ dân phố 41. 

- Tuyển sinh học sinh lớp 6 tạm trú trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc 

(theo danh sách do phường cung cấp, có ký, đóng dấu của địa phương) tại các tổ 

dân phố: từ tổ 64 đến tổ 81. 

- Đối với trường hợp tạm trú khác thuộc địa bàn tuyển sinh của trường thì 

trường lập danh sách gửi về UBND quận (qua Phòng GD&ĐT) để xem xét cho ý 

kiến.  

d) Trường THCS Nguyễn Lương Bằng 

- Tuyển sinh học sinh lớp 6 có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường Hòa 

Khánh Bắc tại các tổ dân phố: từ tổ 01 đến tổ 26 và từ tổ 43 đến tổ 81. 

e) Trường THCS Ngô Thì Nhậm 
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- Tuyển sinh học sinh lớp 6 có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn 

phường Hòa Khánh Nam từ tổ dân phố 01 đến tổ dân phố 37, tổ 39; từ tổ 41 đến tổ 

47, từ tổ 54 đến tổ 70. 

f) Trường THCS Lương Thế Vinh  

- Tuyển học sinh lớp 6 có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú có nhà ở chính 

chủ của cha mẹ học sinh trên địa bàn phường Hòa Minh tại các tổ dân phố: Từ tổ 

dân phố 68 đến tổ dân phố số 94. 

- Tuyển sinh học sinh lớp 6 có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường Hòa 

Khánh Bắc từ tổ 27 đến tổ 42 và từ tổ 82 đến tổ 83. 

- Tuyển sinh học sinh lớp 6 tạm trú (cùng với bố mẹ, hoặc bố hoặc mẹ) tính 

đến ngày 31/12/2021 trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc (theo danh sách 40 học 

sinh do phường Hòa Khánh Bắc cung cấp, có ký, đóng dấu của địa phương) tại 

các tổ dân phố: Từ tổ 27 đến 42; tổ 59 đến 63 và từ tổ 82 đến tổ 83.  

Đối với trường hợp tạm trú không thuộc các đối tượng trên thì nhập học tại 

trường THCS Nguyễn Chơn. 

g) Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 

- Tuyển học sinh lớp 6 có hộ khẩu thường trú; tạm trú có nhà ở chính chủ 

của cha mẹ học sinh; tạm trú (cùng với bố mẹ, hoặc bố hoặc mẹ) tính đến ngày 

31/12/2021 trên địa bàn phường Hòa Minh tại các tổ dân phố: tổ dân phố số 12 

đến tổ 13; từ tổ 95 đến tổ dân phố số 130; học sinh khuyết tật của Trung tâm giáo 

dục khuyết tật Đà Nẵng. 

- Tuyển học sinh lớp 6 có hộ khẩu thường trú; tạm trú (cùng với bố mẹ, 

hoặc bố hoặc mẹ) tính đến ngày 31/12/2021 trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam 

(theo danh sách 90 học sinh do phường Hòa Khánh Nam cung cấp, có ký, đóng 

dấu của địa phương) tại các tổ dân phố số 38; 40 và từ tổ 48 đến tổ 53. 

Đối với trường hợp tạm trú không thuộc các đối tượng trên thì nhập học tại 

trường THCS Nguyễn Chơn. 

h) Trường THCS Nguyễn Chơn  

- Tuyển học sinh lớp 6 có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn 

phường Hòa Minh tại các tổ dân phố sau: Từ tổ dân phố 01 đến tổ dân phố 11; từ 

tổ dân phố 14 đến tổ dân phố 67. 

- Tuyển sinh học sinh lớp 6 tạm trú trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc tại 

các tổ: từ tổ 01 đến tổ 26 và  tổ 43 đến 58. 

- Tuyển sinh học sinh lớp 6 không thuộc địa bàn tuyển sinh của các trường 

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, THCS Lương Thế Vinh. 

Lưu  : Đối với các trường hợp đặc biệt, sau khi hoàn thành công tác tuyển 

sinh năm học 2022 – 2023 theo quy định này, nếu các trường còn chỉ tiêu tuyển 

sinh theo kế hoạch được giao thì lập danh sách học sinh trình UBND quận (qua 

Phòng GD&ĐT quận) xem xét, quyết định trước ngày 15/8/2022. Hiệu trưởng 

phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng GD&ĐT và UBND quận nếu để xảy 
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ra những tiêu cực, bức xúc trong nhân dân hoặc sai sót trong công tác tuyển sinh 

năm học 2022-2023 tại đơn vị mình quản lý. 

2. Tiếp nhận học sinh từ nơi khác đến  

Thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 3710/QĐ-UBND ngày 05 

tháng 10 năm 2020 của UBND thành phố về việc Công bố bộ thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện tại thành phố Đà Nẵng. 

Điều 6. Triển khai ứng d ng ph n mềm tuyển sinh trực tuyến  

1. Các đơn vị, trường học tiếp tục triển khai việc tuyển sinh trực tuyến của 

quận, đồng thời tạo điều  iện tốt nhất để phụ huynh thực hiện đăng    tuyển sinh 

trực tuyến cho con em mình. Đến hết ngày 31/7/2022, các trường hợp đăng    

tuyển sinh trực tuyến phải hoàn thành hồ sơ dự tuyển để trường đối chiếu tiếp 

nhận. Sau thời gian trên, nếu học sinh  hông có đầy đủ hồ sơ thì nhà trường xem 

như hồ sơ  hông hợp lệ. 

2. Mỗi trường thành lập một Tổ công tác chuyên trách về tuyển sinh trực 

tuyến, thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến như năm học trước và niêm yết 

công khai các thông tin của Tổ trực để phụ huynh tiện liên hệ. 

Điều 7. Thời gian tuyển sinh 

1. Sau ngày ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 

2023 trên địa bàn quận Liên Chiểu, các trường tiến hành thành lập Hội đồng tuyển 

sinh của trường do Hiệu trưởng quyết định để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao và hoàn thành công tác tuyển sinh đến hết ngày 31 tháng 7 

năm 2022. Tổ chức niêm yết công khai các chỉ tiêu, kế hoạch, nội dung các quy 

định về tuyển sinh trên các phương tiện thông tin của phường, của trường để nhân 

dân được biết. 

2. Ngày 02 tháng 8 năm 2022, các Hội đồng tuyển sinh báo cáo kết quả 

công tác tuyển sinh về UBND quận (qua Phòng GD&ĐT). 

Trên đây là những quy định về công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các trường cần báo cáo 

bằng văn bản về UBND quận (qua Phòng GD&ĐT) để được hướng dẫn và giải 

quyết./. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Nhường 
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