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UBND QU¬N LONG BIÊN 
TRUONG MN DÖ TH. VIÆT HUNG cONG HOÀ X� HOI CHn NGHIA VI�T NAM 

DÙc lhp- Ty do -Hanh phúc 
S6:p/KH-MNDTVH Long Bien, ngày 20 tháng 5 n�m 2021 

KÉ HOACH 
Tuyên sinh n�m hÍe 2021 - 2022 

C�n cu Thông tr 52/2020/TT-BGDÐT ngày 31/12/2020 cua BÙ GD&DT 
ban hành �iéu lÇ truong mám non; 

C�n cu Thong tu só 36/2017/TT-BGDÐT ngày 28/12/2017 cua BÙ truong 
Bo Giáo duc và Dào t¡o (GDÐT) ban hành Ouy ché thuc hiÇn công khai dói vÛi 
ca so Giáo duc và �ào t¡o thuoc hÇ thóng giáo duc quóc dan; 

C�n cu NghË dËnh só 16/2015/ND-CP ngày 14/2/2015 cua Chinh Phi: Nghi 
dinh quy dinh co chê tu chù cça don vi s�e nghiÇp cõng lap; 

Can ct Quyet dinh só 20/2013/0Ð-UBND ngày 24 tháng 6 n�m 2013 cua 
UBND Thành phô Hà NÙi ban hành Quy dinh cy the tiêu chi vé co so vât chá, 
d�i ngii giáo viên, cheong trinh, phuong pháp giáng day và dich vu chát lugng 
cao áp dung tgi mÙt só co so giáo dyc mâm non, phô thông chât lugng ca0; 

Can ci Quyet dinh só 21/2013/QÐ-UBND ngày 24 tháng 6 nm 2013 cua 
UBND Thành Phó Hà NÙi ban hành Quy dinh ve viÇc bó sung chuong trinh giáng 
day nang cao ngoài chuong trinh giáo dåc mâm non, GD phô thông chát lhuomg 

cao; 

Can cu Nghi quyét só 15/2013/NQ-HÐND ngày 17/7/2013 cça HÐND 
Thành pho Hà NÙi ban hành vé co chë tài chinh ap dung döi vÛi các co sß giáo 

duc cong lâp chât lugng cao trên dja bàn Thç �ô theo kho£n 4 dieu 12 Luát Thi 

do; 
Can cu Nghi quyét só 14/2016/NQ-HÐND ngày 06 tháng 12 n�m 2016 cia 

Hoi dong nhân dán thành phÑ Hä Noi: NghË quyét sia doi bÑ sung mÙt sóo diéu 
cua Nghi quyêt 15/2013/NQ-HÐND ngày 17/7/2013 cua HÐND thành phó ve co 
che tài chinh áp dung �ói vói các co sß giáo duc cóng láp chât luong cao trên dia 
bàn Thi �ô (Theo khoàn 4 Dieu 12 Luat Thç �ô) 

C�n ct cong v�n sÑ 297/UBND-KGVX ngày 22/01/2020 cua UBND thành

pho Hà NÙi: Viv thuc hiÇn Nghj quyêt só 13/2019/NQ-HÐND ngày 04 tháng 12 

nam 2019 cua HÙi dong nhân dân thành phô; 

Can cu Công v�n s6 492/UBND-KGVX ngày 19/02/2021 cua UBND thành

phó Hà NÙi vé công tác tuyên sinh vào các truong mâm non, lop 1, lóp 6 và lóp 

10 trung hoc phÑ thông n�m hoc 2021-2022;

C�n cu Quyét dinh só 1631/QEÐ-UBND ngày 08/4/2021 cua UBND thành

pho Hà NÙi ve viÇc phê duyÇt �ë án truong mâm non Do ThË Viët Hung. quuan
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Long Biên, thành phó Hà Nöi dat tiêu chi trumg chát lugmg cao giai doan 2021 
- 2026; 

Can cir Cong van só 1199/SGDDT-QLTngày 13/4/2021 cia só GD&DTHà 
NÙi vë viëc hróng dan tuyén sinh vào các truong mâm non, lóp 1, lóp 6 nánm hÍc 

2021-2022;

C�n cit Ké hoach só 217/KH-UBND ngày 19/5/2021 cua UBND quán Long 
Bien: Ké hogch tuyên sinh vào các truong mâm non, lóp 1, lóp 6 n�m hÍc 2021-
2022 quán Long Bien;

Can cir Ké ho¡ch só 142/KH-UBND ngày 19/3/2021 cua UBND quçan Long 
Biên: Ké hogch phát triên GDMN quán Long Biên giai dogn 2021-2026; 

Can cir két quà diêu tra só trë lia tuói MN rên dia bàn phurimg Giang Bien 
và quan Long Biên; tinh hinh thuc té ve CSVC, �Ùi ngã CBGVNVcia nhà trrong:

Truong mâm non �ô Th/ ViÇt Hung xây dung kê ho�ch thårc hiÇn công tác 
tuyên sinh n�m hÍc 2021 - 2022 nhu sau: 

A/ MUC DÍCH, YÊU CÅU: 

I. Måc �ích.

1. Tô chúe tuyên sinh dúng quy chÃ, �úng quy �Ënh, �£m bào chính xác, công 
khai, công b�ng, t¡o diêu kiÇn thun loi cho cha m� hÍe sinh (CMHS) có nhu câu 

nguyÇn vong cho con hÍc trurong chât lugng cao. 

Cha m� hÍc sinh ty nguyÇn cho con theo hÍc và �óng góp hÍe phi dê thåc 

hien các chuong trinh giáo dåc, dËch vy chât luong cao theo nhu câu. 

Triên khai thåc hiÇn các giài pháp nhäm täng quy mô tuyên sinh, t�ng chât 

luong công tác tuyên sinh, täng cuong co sÝ vt chât cho các mô hinh giàng dây, 

t�ng sô hoc sinh �äng ký tham gia các dËch vy chât luçng cao. 

2. Thuc hiÇn công khai kê ho¡ch tuyên sinh, dàm bào n�m rô (Tuyén tuyên

sinh, chi tiêu tuyên sinh, thÝi gian tuyên sinh, phuong théc tuyên sinh và trách 

nhiÇm trong cóng tác tuyën sinh).

3. Dàm b£o sô lugng, co câu theo Quyêt �Ënh sô 20/2013/QÐ-UBND ngày 

24 tháng 6 n�m 2013 cua UBND Thành phô Hà NÙi ban hành Quy dËnh cu thê 

tiêu chi vè co so vt chât, dÙi ngk giáo viên, chuong trinh, phrong pháp giang
day và dich vy chât luong cao áp dång t¡ai mÙt sô co so giáo dåc mâm non, phô 

thông chât luong cao. 

II. Yêu câu: 

. Phân công rõ trách nhiÇm tërng thành viên trong Ban tuyên sinh. Thuc hi�n 

tuyên sinh trên toàn qun Long Biên nhäm dáp úng nhu câu gui tr� t¡i truong 

CLC cua nhân dân. 

2.Uu tiên nhn tr� 5 tuôi (sinh n�m 2016) trên dja bàn qun Long Biên có nhu cau 
theo hÍc tai truong CLC. Trè nhà trè (sinh n�m 2020, 2019 tir dù 18 tháng tuôi tro 
lên), mau giáo Bé (sinh n�m 2018) và tré mâu giáo nhÝ (Sinh n�m 2017) së tuyen 
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sau khi tuy�n hét trë 5 tuói (Sinh 2016) dê thure hiÇn churong trinh Phô câp GDMN 

cho tre 5 tuôi. 

3. Khoi lóp chât lugng cao d£m bào si sô tôi da 25-30 tr�lóp (tùy léa tuôi); 

Khoi lóp Unis täng cuòng tiêng Anh �àm bào tôi da 20 trè/lóp.

4. Thuc hiÇn tuyên truyên phô biên vê mô hinh truong chât lugng cao, công 

khai các thông tin vê tuyên sinh, thuc hiÇn nghiêm túc các quy dËnh trong tuyên 

sinh. Truòng không thu bât ky mÙt khoàn tiên nào trong viÇc thuc hiÇn công tác 

tuyen sinh. 

5. Cán bo, giáo viên, nhân viên truÝng dugc phân công nhiÇm vu, thåc hiÇn 

và chju trách nhiÇm cá nhân truóc câp trên trurc tiêp. Hiçu truong nhà truÝng chju 

trách nhi�m cuoi cùng vê công tác tuyên sinh cça truong. 

6. Chi d¡o giáo viên tuyÇt �ói không dy trë 5 tuói truóc chuong trir h lóp 1 

B. NOI DUNG 

I. Chi tiêu tuyên sinh: 

So tre dy kiÃn tuyên mói 

Lóp Unis 

tang crong tieng Anh 

STT Léa tuoi 
Tong s6 

Lóp CLC 

Só Só HS Só HS Só Só HS Só HS Só SóHS 

hien 
Só 

lóp uyên lóp tuyên 
lóp hien tuyen

co moi moi 
có moi 

3 57 29 2 25 15 5 44 

MGL (5-6 tuôi)
54 30 2 22 18 5 48 

3 2 MGN (4 - 5 tuôi)

4 16 4 44 
3 47 28 1 3 MGB (3 4 tuói)

42 342 
NT (18-36tháng) 3 33 

Tong cong 
12 191 129 5 51 49 17 178 

II. Tuyén tuyên sinh: 

Tuyen hoc sinh trên toàn qun Long Biên và mÙt sô qun huyÇn lân cn. 

III. Doi trgng:

1. Doi turong: 
- Dien dúng tuyên: Là hÍc sinh có hÙ khâu thuòng trú ho·c hÍc sinh có giây 

hen dã hoàn thành thù tyc nhp khâu cça Công an Quân ho·c giây xác nhn cu 

trú t¡i dËa bàn cça Công an phuÝng thuÙc khu våc tuyên sinh cça truong, hÍc sinh 



trong gia dinh thuÙc diÇn tái dËnh cu do giäi phóng m·t b�ng t¡i dja bàn trong khu vuc tuyên sinh cça truong. 
- Nêu sô hÍc sinh có nguyÇn vÍng �äng kí vào hÍc t¡i truong Mâm non chât luong cao �ô ThË ViÇt Hung nhiêu hon so vói chi tiêu duoc phê duyÇt, HÙi dông tuyên sinh sê xét theo thé tå uu tiên nhu sau: 

+Hoc sinh có hÙ khâu thuòng trú, giây t¡m trú t¡i các Phrong trên dja bàn Quan Long Biên. 

+Hoc sinh nhp hÍc ru tiên theo thúr tu thÝi gian nÙp hô so tuyên sinh. 
+Hoc sinh mÙt sô qun huyÇn lân cn trong �Ù tuôi të 18-72 tháng tuôi 
2. Do tuôi:

Nhà truong tiêp nhn trè trong dÙ tuoi Mau giáo và Nhà trè trong khu vuc 
tuyên sinh theo thé ty uu tiên hÍc sinh tù 5 tuôi tro xuông, trë thuÙc tuyên tuyên
sinh duge giao. Thårc hiÇn công khai só trë, �Ù tuoi cça trë truöng tiêp nhn duge 
trong n�m hÍc. 

- Léa tuôi nhà tr�: Të 18 -36 tháng tuÑi (sinh n�m 2020, 2019)
- Mâu giáo Bé: trè sinh n�m 2018 

- Máu giáo NhÝ: trè sinh n�m 2017 

Mâu giáo Lón: trè sinh n�m 2016 

vê sÑ trënóp/cô: 
- Lóp chât luong cao: 

+25 tre/lóp Nhà trë/3 cô (trung binh 8,3 tre/có)

+25 tre/lóp MGB/2 cô(trung binh 12,5 tre/co) 

+30 tre/lóp MGN, MGL/2 cô (trung binh 15 trèlcó)

- Lóp Unis t�ng cuong tiêng Anh: 

+20 tre/lóp/2 cô (trung binh 10 tr�lcó)

IV. Hô so' dy tuyên: 

Phiéu dang ký du tuyên (theo mâu) dôi voi truong hop tuyên sinh bang 

hinh thúe tryrc tiêp 

- 01 bàn sao giây khai sinh hop lÇ 
- Bán photo sô hÙ khâu (Không cân công chéng, kèm theo bàn chính dê doi 

chiêu xác nhn) hoãc giây h�n d� hoàn thành thç tåc nhp khâu cça Công an Quan 
hoãc giây xác nhn cu trú t¡i dia bàn cça Công an Phuong. 



-Sô tiêm chçng (phô tô, kèm bán chính �e dÑi chi¿u) 
Giay trúng tuyén (�ugc nhà truong in ra khi däng ký tuy¿n sinh truc tiép 

hoãc d�ng ký online qua công thông tin diÇn tù chuyên måe tuyên sinh cça nhà 

truong). http://mndothiviethung.longbien.cdu.vn. 

V. Phuong thée tuyên sinh 

1. Phrong thée: 

- Tuyên sinh tryc tiép t¡i truong ho·c däng kí online tai công thông tin diÇn 

tù http://mndothiviethung.longbien.edu.vn. chuyên måc TUYEN SINH. 

2. Thoi gian thye hiÇn:

Xây dång Kê ho¡ch tuyên sinh n�m hÍc 2021 2022 t¡i truong và chi tiêu 

tuyên sinh tërng �Ù tuôi phù hop vói CSVC, �Ùi ngü giáo viên cça nhà truong.

- Ngày 20/5/2021: trinh phòng GD&ÐT duyÇt Ké ho¡ch tuyên sinh, thông 

báo tuyên sinh và thành lp HÙi �ông tuyên sinh cça nhà truòng. 

Ngày 21/5/2021: niêm yêt công khai thông báo tuyên sinh t¡i bàng tin cua 

truong, phrong, các tô dân phô, các khu dân cu trên dËa bàn quân Long Biên.

Däng täi trên trang Web, fanpage cça truong, phuông, phát thanh trên hÇ thông

truyên thanh phuong và güi email cho 100% PHHS nhà truong. 

- Tir 01/6- 30/6/2021: Tó chic tuyên sinh theo 2 hinh thúrc 

+Hinh thic 1: Cha m� HS �äng ký online t¡i công thông tin diÇn të nhà 

truong http://mndothiviethung.longbien.edu.vn. chuyên måc TUYEN SINH và 

nhn thu thông báo cça nhà truòng. Châm nhât sau 7 ngày nhn duoc thu tiêp 

nhân cça nhà truòng, Cha m� HS dên truòng nÙp hô so tuyên sinh. 

+Hinh thire 2: Tuyên sinh truc tiêp (tiép nhân don và duyÇt hó so däng ký 

tuyen sinh khi cha me� tÛi nop). 

Truoc ngày 25/5/2021: cung câp m� d�ng ký tuyên sinh trre tuyên hÍe 

sinh 5 tuoi vào lóp 1 cho CMHS. 

2.1. Gio làm viÇc:

+Buoi sáng: Të 08 giò 00 dên 11 giÝ 30 (Trùngày chç nhât nhà truong

+Buoi chièu: Të 14 giò �ên 17 giò 30 nghi, khóng tuyên sinh) 

2.2. Dja diêm, phuong tiÇn tuyên sinh: 

- Dja diêm: Phòng tuyên sinh tâng 1 

Phuong tiÇn: Bô trí 01 máy tính t¡i phòng tuyên sinh và danh sách niêm yêt 

thông báo dÙ tuoi, chi tiêu tuyên sinh.



- Cán bÙ trre tuyên sinh: �/¢ Vân - Phó hiÇu truong - Phó CT HÐTS 

D/c Tuan- Cán bÙ CNTT - UV HÐ tuyén sinh 

2.3. Tuyên sinh bô sung:

Ngy 30/62021: nÙp báo cáo nhanh két quå tuyên sinh; trinh phuonmg án tuyên 
sinh bô sung (nêu con chi tiêu).

- Tir 01/7: nhn và duyÇt hô so tuyên sinh bô sung cho dên khi �ç chi tiêu giao.
3. Công bô danh sách hÍc sinh trúng tuyên chính thée và nhp hÍe: 

- Ngay 15/7/2021: nhà truòng công khai danh sách hÍc sinh trúng tuyén vào 

trurong n�m hÍc 2021 - 2022 t¡i bàng tin, email PHHS và trên công thông tin �iÇn 

të nhà truòng t¡i dËa chi http:// mndothiviethung.longbien.edu.vn. 

- Thoi gian nhâp hÍc: 
Hoc sinh trúng tuyên nhp hÍc t¡i trurong tir ngày 01/8/2021 

+Sáng tù 7h30-11h30 tát tcå các ngày trong tuân (Triethit 7, Chi nhat)

+Chieu të 14h00 - 17h00 

4. Công tác tuyên sinh �äm bao phòng chông dËch Covid-19. 

Can cu dien bién cça dËch bÇnh Covid-19 trên dËa bàn Thành phô Hà NÙi, 

trong truong hop dên thÝi diêm tuyên sinh vân còn ành huong cça dËch bÇnh. HÙi 

dông tuyên sinh cân thuc hiÇn nghiêm công tác phòng chông djch Covid-19 theo 

dúng chi d¡o cça Trung uong, Thành phô, So GD&ÐT, UBND qun Long Biên, 

Phong GD&ÐT qun Long Biên và phurong án phòng chông dËch bÇnh Covid-19 

cua Nhà truong dã duoc công khai trên công TTÐT, trang fanpage, gëi email 100% 

phu huynh hÍc sinh và CBGVNV toàn truong, tuyên truyên trên các phuong tiÇn 

thông tin cça truong, phuong.

Day manh viÇc tuyên truyên nhân dân, phs huynh së dång CNTT ��ng ký 

tuyên sinh trrc tuyên, nâng cao hiÇu quå tuyên sinh, tránh nguoi dân phäi di l¡i, 

dam bào thông tin tuyên sinh minh b¡ch, rõ ràng trên Website cça Nhà truong, 

trang fanpage, gëi email 100% phå huynh hÍc sinh và CBGVNV, tuyên truyên qua 

to roi, pano, biéu bàng tuyen truyên, loa truyên thanh...dông thoi d�m b£o sr an 

toàn vê súc khôe cho CBGVNV và hÍc sinh. 

VI. Mrc thu n�m hÍc 2021 - 2022: 

- HOC PHÍ: 

+Lóp chât luong cao: Nhà tré và Mâu giáo là 2.900.000d/tháng 

+Lóp Unis t�ng cuÝng tiêng Anh: Mâu giáo là 4.500.000d/tháng 
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(Hoc phi chua bao gôm tién �n và phi tham gia các dich vu khác khi gia dinh 
co nhu câiu). 

HOC PH 500.000d/tré/näm 

CTO CHÚC THVC HIEN:

IL. Phân công trách nhiÇm: 

1. Hoi dông tuyên sinh:

- Quan tri hÇ thông mang 

- Huóng dán CMHS vÁ công tác tuyén sinh 

- Ho trã �äng ký tuyên sinh trên hÇ thông tryc tuyên 

- Tiêp nhn và duyÇt hô so cho hoc sinh không tham gia d�ng ký online trén 

cong thông tin, chuyên måc TUYÊN SINH. 

- Tông hop danh sách hÍc sinh ��ng ký tuyên sinh online và danh sách hÍc 

sinh trúng tuyên vào truong theo các �Ùtuôi. 

- Báo cáo vê Phòng GD&ÐT sÑ liÇu và danh sách ��ng ký tuyên sinh online,

trrc tiêp, danh sách hÍc sinh trúng tuyên. 

2. Trách nhiÇm cça tirng thành viên trong HÙi �ông tuyên sinh: 

2.1. Bà Trân ThË Hoàng Lâm - Hiçu truöng - Chü tich HÐTS truÝng. 

- Chi d¡o và triên khai thåc hiÇn 3 công khai theo Thông tur 

36/2017/TT/BGDÐT cça BÙ GD&ÐT.

- Xây dung, trình Phòng GD&ÐT phê duyÇt kê ho¡ch, thông báo tuyên sinh 

cua truong. 

- Trien khai phô biên, nghiên cúu các NghË quyêt, v�n bàn chi d¡o, kê ho¡ch

tuyên sinh cça So GD&ÐT và phòng GD&ÐT trong HÙi dông giáo dåc. 

- Tuyên truyên, huóng dân toàn thê cán bÙ, giáo viên, nhân viên, hÍc sinh 

và cha m� hÍc sinh vê tuyên sinh trye tuyên. 

- Thành lp HÙi �ông tuyên sinh do Truong phòng GD&ÐT qun ra quyêt

dËnh thành lp. 

- Tô chéc thrc hiÇn công tác tuyên sinh cça truòng n�m hÍc 2021 - 2022 

dúng quy dËnh. 
- Phân công, kiêm tra giám sát, dánh giá, dôn dôc các thành vien cça ban 

Tuyén sinh thåc hiÇn dây dù, dúng tiên dÙ, �úng quy dËnh nhiÇm vu dugc phân công. 

Chju trách nhiÇm truóc co quan quan lý câp trên vê công tác tuyên sinh cça 

don vi. 
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2.2. Bà Ta ThË Thanh Vân - Phó HiÇu trurong - Phó chü tich HÐTS. 

- Thông báo, công khai, tuyên truyên: Kê ho¡ch, Thông báo tuyên sinh cça 
truong dã duoc PGD&ÐT phê duyÇt dên cha m� hÍc sinh và các låc lugng x� hÙi. 

- Phoi hop vói GV chù nhiÇm khôi MGL huÛng dan CMHS hoàn thành phiêu 
kê khai thông tin hÍc sinh 5 tuoi (sinh n�m 2015). Chju trách nhiÇm cung câp m� 
sô hÍc sinh cho CMHS phåc vå công tác tuyên sinh tryc tuyên. 

- Huóng dân CMHS vê công tác tuyên sinh truc tuyên, online. Truc tiêp chi 
d¡o, kiêm tra thông tin hÍc sinh trên phân mêm �àm bào chính xác theo Hô so. 

Dôn dôc các thành viên cça ban tuyên sinh thuc hiÇn dây dç, �úng tiên �Ù, 
dúng quy dËnh nhiÇm vy dugc phân công.

True tiep nhn, dôi chiéu, xác nhn vào giây khai sinh, hÙ kháu vå hoàn 
thiÇn hô so tuyên sinh. Ki và �óng dâu xác nhn vào m�t sau bàn sao giày khai 
sinh, sô hÙ khâu cça trè là "D�ki¿m tra khóp vÛi b£n chinh khai sinh và hÙ khau". 
Nhâp dï liÇu thông tin hoe sinh däng ký tuyén sinh vào máy tính. 

Kip thoi tham muu, xin ý kiên chi d¡o cça HiÇu truong vê công tác tuyên

sinh (néu có van dê phát sinh �Ùt xuat trong quá trinh thurc hi�n) 

- Chju trách nhiÇm lp các báo cáo kêt quà tuyên sinh vÛi HiÇu truônmg. 

UBND phuong và phòng GD&ÐT. 

2.3. Ông Tràn �íre Tuán - Cán bÙ CNTT - Thành viên HÐTS 

- Thuc hiÇn nghiém túc các quy �Ënh vë công tác tuyên sinh, däm bäo chinh 

xác, khách quan, công b�ng, dúng tiên dÙ, dúng nhiÇm vy duoe phân công. 

Quan trË hÇ thông mang. Cài d·t phân mêm tuyên sinh tråc tuyên trên 01 

máy tính xách tay. 

Phu trách ky thuât và tu vân tuyên online qua công thông tin cça Nhà 

trurong. chuyên måc TUYEN SINH.

D�ng tài thông tin vê kê ho¡ch, thông báo tuyên sinh cça nhà trurong trên 

công thông tin diÇn të, trang fanpage cça truong, phuong, ngành và email cça 

CMHS toàn truong 
- To chúe phát thanh thông báo tuyên sinh trên loa truyên thanh cça truong 

vào giò dón, trå trè hàng ngày trong thÝi gian tuyên sinh.

- Hô tro và huóng dân CMHS ��ng ký tuyên sinh trên hÇ thông tryc tuyën. 

Hô trg phå huynh có con sinh 2015 dãng ký tuyên sinh tryc tuyên vào lóp 1. 

- Tryc tiep nhn, �ôi chiéu, xác nhn vào giây khai sinh, hÙ khâu và hoàn thien

hô sa tuyên sinh. Ki và �óng dâu xác nhn vào m·t sau bàn sao giày khai sinh, so 
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h khàu cça trë là "�ã kiém tra khóp vÛi bàn chinh khai sinh và hÙ kháu". Nhp 

At liêu thông tin hÍc sinh ��ng ký tuyên sinh vào máy tính. 

- Tông hgp danh sách hÍc sinh ��ng ký tuyên sinh online và danh sách hÍc 

sinh trúng tuyên vào truÝng theo các �Ù tuôi.

- Nhp dï liçu tuyên sinh lên ESAM và làm báo cáo online theo quy dËnh. 

2.4. Bà Dng ThË Kim Oanh Tô truong t6 HCVP -Thành viên HÐTS. 

- Thuc hiÇn công tác phôi hop UBND phuòng, bÙ phn VHTT phurÝng, các 

tó dân pho, quan ly cac khu chung cu �ô thË ViÇt Hung dán thông báo và tuyën

truyen vê kê ho¡ch, chi tiêu tuyên sinh, thành tich cça nhà truòng.

- Chju trách nhiÇm làm b�ng rôn tuyên truyèn vê kê ho�ch tuyên sinh, chi tieu 

tuyen sinh, tuyên tuyên sinh, lua tuôi tuyên sinh, thoi gian tuyên sinh cçua nhá 

truongvàtreo t¡i dËa diêm truông MNÐT ViÇt Hung.

- Kiêm tra viÇc thårc hiÇn quy dËnh thu - chi trong quá trinh tuyên sinh. 

2.5. Bà Au Thu Hiên -Nhân viên VP - Thr ký HÐTS.

Phôi hop UBND phuong, các tô dân phô diêu tra khào sát trë trong dÙ tuôi 

mâm non. 

- Phôi hop các tô tông hop các vän bàn. 

- Tong hop sô hÍc sinh tuyên hàng ngày báo cáo Hiçu trurong.

- Kiêm tra, rà soát và hoàn thành hô so tuyên sinh, s�p xêp khoa hÍe theo lúa 

tuoi và lóp. 

- Làm thuký HÙi �ông tuyên sinh. Tông hop sô liÇu tuyên sinh hàng ngày và 

kët thúc dot tuyên sinh báo cáo Hi�u truong.

II. Che �Ù báo cáo: 

- Ngày 20/5/2021: NÙp kê ho¡ch tuyên sinh t¡i Phòng GD&ÐT.

- Ngày 21/5/2021: niêm yêt công khai thông báo tuyên sinh t¡i b£ng tin cçua 

trröng, phurong, các tô dân phô, các khu dän cr trën dja bàn qu�n Long Biên. �äng 

tai tren trang Web, trang fanpage cua truong, phuong, phát thanh trên hÇ thông 

truyên thanh phurong và gui email cho 100% PHHS nhà truòng. 

-Tù 01/6 30/6/2021: Tiêp nhn và duyÇt hô so däng ký tuyên sinh online 

qua cong thông tin chuyên måc TUYEN SINH và tuyên sinh trye tiêp. 

Ngày 30/6/2021: Báo cáo nhanh công tác tuyén sinh, �dÃ nghË tuyén sinh bó 

ng hÍc sinh (néu côn chi tiêu) vê PGD. sung 
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- Ngày 01/7/2021: Nhà truong tiêp nhn và duyÇt hô so d�ng ký tuyên sinh bo sung (néu có) cho dên khi dù chi tiêu dugc giao. 
- Ngày 15/7/2021: Công bô công khai danh sách hÍc sinh trúng tuyên vào 

truong n�m hÍc 2021 -2022, nÙp báo cáo chinh théc và danh sách hÍc sinh trúng tuyên vào truong. 

- Ngày 20/7/2021: 

+Hoàn thành nhp và rà soát toàn bÙ dï liÇu các thông tin d�ng ký cça hÍc sinh trong phân mêm truc tuyên ESAM. 

+Nop vê phòng GD danh sách trúng tuyên vào truong (in ra të phän mëèm ESAM) 

+Nop báo cáo chinh théc vê công tác tuyên sinh. 
Trên dây là kê ho¡ch tuyên sinh cça truong Mâm non Dô ThË ViÇt Hung qun Long Biên n�m hÍc 2021 2022. Kính trinh phòng GD&DT Quân xem xét 

và phê duyÇt./. Am 

PHE DUYET CÙA PHÒNG GD&ÐT HEU TRUÖNG 
RUONG PHÖNG 

TRUONG
MAM NON 

HOA 

G 

PHONG 

GiÁO DUC VA B0 TH 

VIET HUNG EtOAQA

NG BIE B1EN 1 P 

Vü ThË Thu Hà 
Bran thi Hoing Lim 

Noi nhan: 
- Phòng GD&ÐT quân Long Biên (dê phê duyÇt); 
- UBND phuong (dê phói hop); 
- Các bo phn nhà truong; (dê thuc hiÇn); 
- Luu VT 

. LO 



LICH VÀ PHÂN CÖNG THrC HIÆN CÕNG TÁC TUYÉN SINH 

(Kèm theo Ké hogch só l6 KH-MNÐTVH ngày 20/5 /2021 cua truÝng mâm non dô thË ViÇt Hung)

D/e Tran ThË Hoàng Lâm - HiÇu truong - chËu trách nhiÇm phå trách chung vê công tác tuyên sinh trrc tuyên 

Lanh d¡o 

BÙ phan Cán bo Noi dung công vi�c phy trách 
Thoi gian 

thrc hiÇn thrc hien 

- Bàn giao m� sô däng ký HS truc tuyên tryrc tiêp cho CMHS D/c Vân 

Truóc ngày Ban tuyên sinh và | GVCN A1, 
A2, A3, Unis 25/5/2021 giáo viên chç 

nhiem khôi MGL | apple, Unis pple. Unis (Khi di nhn mang theo CMTND) 

orange 

D/c Chi Hoàn thiÇn công tác diêu tra co bàn sô hÍc sinh mâm non 

trong dÙ tuôi tuyên sinh 
Truóc ngày Ban tuyên sinh D/c Hien 
25/4/2021 

- Trinh phong GD&DT duyÇt Ké ho¡ch tuyèn sinh, thông D/c HiÇu truong
báo tuyÁn sinh và thành lp HÙi �ông tuyên sinh cça nhà 

Ngày 20/5/2021 Ban tuyên sinh HiÇu truóng 

truong. 

D/c Tuân, - Niêm yêt công khai thông báo tuyên sinh t¡i bàng tin cça D/c HiÇu truomg
truong, phuong, các tó dân phô, các khu dân cu trên dËa bàn 
quan Long Biên. ��ng täi trên trang Web, trang fanpage cça 

truong, phuòng, phát thanh trên hÇ thông truyèn thanh 
phurong và gëi email cho 100% PHHS nhà truong.

Ngày 21/5/2021 Ban tuyên sinh 
Oanh 

- Tiêp nhn và duyÇt hô so ��ng ký tuyên sinh online trên 
công TTEÐT, chuyên måe TUYEN SINH và tuyên sinh true 

Tù 01/6/2021 - Ban tuyên sinh D/c Vân, 
Tuân 

D/c Hieu truong 
30/6/2021 



tiêp t¡i phòng tuyên sinh cça Nhà truong. 

Cán bô trrc: �/c Vân -Phó hiÇu truong - Phó CT HÐTS 

D/c Tuân - Cán bÙ CNTT - UV HÐTS 

Báo cáo nhanh HiÇu truong và PGD kêt quà tuyên sinh; xây D/¢ HiÇu truong

dung phuong án tuyên sinh bô sung nêu còn chi tiêu 
Ngay 30/6/2021 Ban tuyên sinh D/c Vân 

- Trinh phòng GD phê duyÇt phuong án và danh sách tuyên 

sinh bô sung cça nhá truróng

D/c Vân, 
Tuân 

- Nhà truong tiêp nhân và duyÇt hô so ��ng ký tuyên sinh | �/c HiÇu truðng

bo sung (néu có) cho �én khi �ç chi tiêu duge giao. 
Ngày 01/7/2021 Ban tuyên sinh 

- Công bô công khai danh sách hÍc sinh trúng tuyên vào| D/c Hi�u truóng 
truong n�m hÍc 2021 -2022. 

Ngày 15/7/2021 Ban tuyên sinh D/c Tuân 

D/¢ Vân - Nop báo cáo chính thúc và danh sách hÍc sinh trúng tuyên| 
vào truong (xuât ra ti phân mêm ESAM) vê PGD 

Ngày 20/7/2021 Ban tuyên sinh D/c Tuan Nhâp và rà soát toàn bÙ dï liÇu các thông tin däng ký cça D/c Hieu truong 

hoc sinh trong phân mêm truc tuyên ESAM. 



UBND QUAN LONG BIÊN 

TRUÖNG rONG MN DO TH. VI�THUNG

só:23/TB-MNÐTVH 

cONG HOÀ X HOI CHÜ NGHIA VIET NAM 
DÙc lp - Ty do - Hanh phúe 

Long Bien, ngày 20 tháng 5 nam 2021 

THÔNG BÁO 
Tuyên sinh truong mâm non chât luong cao 

N�m hÍc 2021 - 2022 

1.Chi tiêu tuyên sinh: 178 hÍe sinh 

Léa tuoi Sô tre dr kiên tuyên mói 
Lóp Unis 

tang crong 
tiêng Anh 

STT 

Lóp CLC Tóng so 

Só lopSó HS Só lipSó HSSó lópSó HS 

15 MGL (5-6 tuôi) 3 29 2 44 

2 MGN (4-5 tuôi) 3 30 2 18 5 48 

3 MGB (3 -4 tuói) 3 28 16 44 

3 42 
4 NT (18-36 tháng)3 42 

Tông cÙng 
2. So lurong trëlóp: 

12 129 5 17 178 49 

- Lóp chât luong cao: 

+25 tre/lóp Nhà trë/3 cô (trung binh 8,3 trelcó)

+25 tre/lóp MGB/2 cô (trung binh 12,5 trelcó) 

+30 tre/lÛp MGN, MGL/2 cô(trung binh 15 tr�/có) 

- Lóp Unis t�ng crong tiêng Anh: 

+20 trè/lóp/2 cô (trung binh 10 trelcó)

3. Dôi trong tuyên sinh: Hoc sinh �ang sinh sông trên dËa bàn qun Long 

Bien và mÙt sÑ qun huyÇn lân cn. 

4. Thoi gian tuyên sinh:

Tir ngày 
016/2021-30/6/2021: Nhn và duyÇt hô so tuyên sinh 

Tir 01/7/2021: Tuyên sinh bÕ sung (nêu con chi tiêy) 

Dm y 15/7/2021: Công khai danh sách hÍc sinh trung tuyén vào truòng 

2021 -2022 tai bàng tin, email PHHS và trên công thöng tin diÇn tir nhà 

ru 41 dia chi http:// mndothiviethung.longbien.edu.vn 



Hoàn thành nhp và rà soát toàn bô dï liÇu các thông tin d�ng ký cua hoc 

sinh trong phân mêm truc tuyên ESAM.

5. Hinh thúc tuyên sinh: 

- Hinh thitc 1: Cha m� HS d�ng ký online tai công thông tin diÇn tur nha 

trrong http://mndothiviethung.longbien.edu.vn. chuyên måc TUYEN SINH va 

nhn thu thông báo cüa nhà truong. 
Hinh thire 2: Tuyên sinh truc tiép (tiép nhân don và duyÇt hô so d�ng ký 

tuyên sinh khi cha n� tói nop). 

+Buoi sáng: Të 08 giò 00 �ên 11 giò 301 (Trù ngày chç nh�t nhà trurong 

+Buôi chiêu: Tu 14 giò dên 17 giò 30 nghi, không tuyén sinh) 

6. Dja diem tuyên sinh:
- Phong tuyên sinh - Tâng 1 - truomg MN �ô thË ViÇt Hung 

7. Hô so tuyên sinh gôm: 
- Phiêu däng ký då tuyên (theo mâu) �ói vÛi truong hop tuyên sinh b�ng 

hinh théc trrc tiep 

- 01 b£n sao giây khai sinh hop lÇ 
- Ban photo sô hÙ khâu (Không cân công chéng, kèm theo bàn chính dê �oi 

chiêu xác nhn) ho·c giây h�n �ã hoàn thành thç tuc nhp khâu cça Công an 

Quan ho�c giây xác nhn cu trú t¡i dËa bàn cça Công an Phuong.
- Sô tiêm chçng (phô tô, kèm b£ån chính �Ã �ôi chiêu) 

Giây trúng tuyên (�ugc nhà truòng in ra khi ��ng ký tuyên sinh truc tiêp 

hoãc d�ng ký qua công thông tin diÇn të http://mndothiviethung.longbien.edu.vn.) 

8. Thoi gian nhp hÍc: Ngày 01/8/2021 

- Sáng tr 7h30 11h30 tât cà các ngày trong tuân (Trë thit 7, Chiù nhat) 

- Chiêu tùr 14h00- 17h00J 

9. Hoc phí n�m hÍc 2021 -2022: 

+Lóp chât luong cao: 2.900.000d/tháng 

+Lóp Unis t�ng cuòng tiêng Anh: 4.500.000d/tháng 

10. Hoc phâm n�m hÍc 2021-2022: 500.000d/tre�/n�m 

So dien tho¡i trre công tác tuyên sinh: 

- Cán bÙ tuyên sinh: Ta ThË Thanh Vân -038 5403048 

Trân Dúc Tuân 091 9261091

- Phong tuyên sinh: 024.36577291 

AN LO 
HIE0TRUÖNG 

MAM NON 
DO THI 

VIET RUIG 



UBND QUÂN LONG BIÉN 
TRUONG MN DÔ TH. VIÆT HUNG

cONG HOA X HOI CHn NGHÍA VIET NAM 

DÙe lap-Ty do -Hanh phúe 

Só /2TTr - MNDTVH Long Bien, ngày s tháng 5. n�m 2021 

TO TRINH 
(Vv: thành láp HÙi dong tuyen sinh truong mâm non dó thË ViÇt Hng 

N�m hoc 2021 - 2022) 

Kính güri: Phòng Giáo dye và Dào t¡o qun Long Biên 

Can cu Thong tu 52/2020/TT-BGDÐT ngày 31/12/2020 cua BÙ GD&DT 
ban hành �iéu lÇ truong mâm non; 

Can cu Thóng tu só 36/2017/TT-BGDÐT ngày 28/12/2017 cua BÙ truong 
BÙ Gião duc và �ào tao (GD�T) ban hành Quy chê thuc hiÇn cóng khai döi voi 

co sò Giáo duc và �ào t¡o thuÙe hÇ thong giáo duc quoc dán; 

C�n ci Nghi dinh só 16/2015/NÐ-CP ngày 14/2/2015 cua Chinh Phu: 
Nghi dinh quy dinh co chê tu chù cia don vi su nghiÇp cong láp: 

C�n cu Ouyet dinh só 20/2013/QÐ-UBND ngày 24 tháng 6 n�m 2013 cua 
UBND Thanh phó Hà NÙi ban hành Quy dinh cu thë tieu chi vë co sÛ vat chát, 

doi ngiü giáo viên, chuong trinh, phuong pháp giáng day và dich vu chât luong 
cao áp dung tai mot só co sß giáo duc mâm non, phô thông chât luong cao: 

C�n c Ouyét dËnh só 21/2013/QÐ-UBND ngày 24 tháng 6 n�m 2013 cua 
UBND Thành Phó Hà NÙi ban hành Quy dinh ve viÇc bô sung chnrong trinh 
giàng day náng cao ngoài chuong trinh giáo duc mâm non, GD phô thong chát 

huong cao 
Can cu Nghi quyét só 15/2013/NO-HÐND ngày 17/7/2013 cia HÐND 

Thành pho Hà NÙi ban hánh vë co chë tai chinh ap dung doi vÛi các co so gião 

duc cong lap chát heong cao trên dia bàn Thù dó theo khoàn 4 dieu 12 Luat Thu 

do; 
C�n cit Nghi quyét só 14/2016/NQ-HÐND ngày 06 tháng 12 n�m 2016 cia 

HÙi dông nhân dân thành phÑ Hà NÙi: Nghi quyêt sica dói bô sung mÙt só �iéu 

cia Nghi quyét 15/2013/NO-HÐND ngày 17/7/2013 cia HÐND thành phó ve co 

ché tài chinh áp dung dói vói eác co só giáo duc công lâp châat hrong cao trên 
dia ban Thi �ô (Theo khoán 4 Diéu 12 Lugt Thiù do) 

C�n cú công v�n só 297/UBND-KGVX ngày 22/01/2020 cia UBND thành 

phó Hà Ngi: Vw thec hien Nghi quyét só 13/2019/NQ-HÐND ngay 04 tháng 12 

nam 2019 cça HÙi �ông nhân dán thành phô; 
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thành
lop 

C�n cu Cong v�n só 492/UBND-KGVX ngày 19/02/2021 cça UBNn phó Hà NÙi vé công tác tuyên sinh vào các truong mâm non, lóp 1, lóp 6 va l 10 trung hoc phô thông n�m hoc 2021-2022; 

thành
C�n cù Quyét dinh só 1631/QÐ-UBND ngày 08/4/2021 cua UBND th 

quan 
phó Hà NÙi vê viÇc phê duyÇt �ê án truong mâm non �ó ThË ViÇt Hung 

2021 
Long Bien, thành phô Hà NÙi dat tiêu chi truòng chât luong cao giai �oan 20 - 2026; 

�m 

Can ciu Công v�n só 1199/SGDÐT-QLT ngày 13/4/2021 cua so GDenrHà Noi vé viÇc huóng dán tuyen sinh vao các trirdng mam non, lop 1, lóp 6 n�m hoc 2021-2022; 

Can cu Ké hogch só 217/KH-UBND ngày 19/5/2021 cua UBND quán Lon Bien: Ké hoach tuyen sinh vào các truong mám non, lop 1, lóp ó n�m hÍc 202. 2022 quan Long Biên;

C�n ci Ké ho¡ch só 142/KH-UBND ngày 19/3/2021 cua UBND quán Long Biên: Ké ho¡ch phát triên GDMN quan Long Biên giai dogn 2021-2026; 
C�n cu kêt quå �ieu tra sô trë lúa tuôi MN trên dja bàn phuong Giang Biên và quan Long Biên; tinh hinh thåc tÃ vé CSVC, dÙi ngiü CBGVNV cça nhà truong; 

Truong mâm non �ô thË ViÇt Hung kính trinh phòng GD&ÐT qun Long Biên thành lp HÙi dông tuyên sinh truong mâm non dô thË ViÇt Hung, gôm các dông chí có tên sau dây: 

1. D/c: Tràn ThË Hoàng Lâm -BTCB - HiÇu truong - Chù tich HÙi dông 
- Phó hiÇu truong - Phó chù tËch HÙi dông 

2. D/c: Ta ThË Thanh Vân 

- Tô truong tô VP - Üy viên 
3. D/c: D�ng ThË Kim Oanh 

- Nhân viên CNTT - Uy viên 
4. D/c: Trân �úc Tuân 

5. Au Thu Hiên 
- Nhân viên VP - Thu ký 

Kính trinh phòng GD&ÐT qun Long Biên xem xét và phê duyÇt 
Xin trân trpng cân on! 

Noi nhan 
- Phong GD&ÐT qun; ANHIEU TRUÖNG

TRUONG 
MAM NON 

DO 

- Luru VP 

H 

an Chi Heing Gäm 
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PHAN CÔNG NHIÆM Vr CÁC THÀNH VIÊN HOI DÒNG TUYÉN SINH 
(Kèm theo Quyét dinh só QD-PGD&ÐT ngày tháng nam 2021 

cua Truong phòng GD&ÐT quân Long Biên) 

STT Ho và tên Nhiem vy 
Chi d¡o và triên khai thue hiÇn 3 công khai| 

theo Thông tu 36/2017/TT/BGDÐT cça BÙ 
GD&DT. 

Xây dung, trinh Phòng GD&ÐT phê duyÇt 
kê ho¡ch, thông báo tuyên sinh cua truóng.

Trien khai phô bien, nghiên cúru các v�n bàn 
chi d¡o, kê ho¡ch tuyên sinh cça So GD&ÐT 
và phòng GD&ÐT trong HÙi �ông giáo dåc. 

Tuyên truyên, hróng d§n toàn thê cán bÙ, 
Tran ThË Hoàng Lâm 

BTCB HiÇu truong 
giao viën, nhän vien, hÍc sinh va cha m� hÍc 

sinh vêtuyên sinh trurc tuyên.
Thành lp HÙi �ông tuyên sinh do Truong 

phong GD&ÐT qun ra quyêt djnh thành lp. 
Chu tich HÐTS 

- To chúc thåc hiÇn công tác tuyên sinh cça 
truong n�m hÍc 2021 - 2022 dúng quy dËnh.

Phân công, kiêm tra giám sát, dánh giá, �ôn 

dôc các thành viên cça ban tuyên sinh thuc | 
hiÇn dây du, �úng tiên dÙ, dúng quy dËnh 
nhiÇm vå duoc phân công. 
- ChËu trách nhiÇm truóc co quan quan lý câp 
trên vê công tác tuyên sinh cça don vË. 

Thông báo, công khai, tuyên truyên: K�e 

hoach, Thông báo tuyén sinh cça truong dã 

duoc PGD&ÐT phê duyÇt dên cha m� hÍc 
sinh và các lyc lugng x� hÙi. Ta ThË Thanh Vân 

2 Phó hiÇu truông-

Phó chù tich HÐTS 

Huóng dan CMHS ve công tác tuyèn sinh 
trye tuyên, online. Trre tiêp chi d¡o, kiêm tra 
thông tin hÍc sinh rên phân mêm d�m b£o 

chinh xác theo Hô so. 

- Dôn doc các thành viên cça ban tuyên sinh 
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thrc hiÇn �ày dù, dúng tiên dÙ, dúng quy dinh nhiem vu duoc phân công. 

Phoi hop vÛi GV chù nhiÇm khôi Mci! huóng dan CMHS hoàn thành phiêu kê khai thông tin hÍc sinh 5 tuôi (sinh n�m 2011 Chju trách nhiÇm cung cap m� sô hÍc sinh cho CMHS phuc vu công tác tuyên sinh true 
tuyen. 

-Truc tiep nhn, dôi chiêu, xác nhn vào giay khai sinh, hÙ khâu và hoàn thiÇn hô so tuyên
sinh. Ki và �óng dâu xác nhn vào m·t sau 
ban sao giây khai sinh, sô hÙ khâu cça trè là 
"Dã kiêm tra khóp vói bán chinh khai sinh và 
ho kháu". Nhp dï liÇu thông tin hÍc sinh 
d�ng ký tuyên sinh vào máy tinh. 

- Kip thÝi tham muu, xin ý kiên chi �¡o cça 
HiÇu truong vê công tác tuyên sinh (néu có 
van dé phát sinh dÙt xuát trong quá trinh thuc 
hien) 

Chju trách nhiÇm lp các báo cáo kêt quå| 
tuyên sinh vói HiÇu truong, UBND phuòng và 
phòng GD&DT. 

-Thuc hiÇn nghiêm túc các quy dËnh vêcông 
tác tuyên sinh, �£m bào chính xác, khách|

quan, công b�ng, dúng tiên �Ù, dúng nhiÇm vu 
duoc phân công. 

-Quan tr/ hÇ thông m¡ng. Câi �·t phân mém| 
tuyên sinh trrc tuyên, online trên 1 máy tính 
xách tay. 

Tran Dúce Tu¥n 
3 Cán bÙ CNTT 

- Phå trách ký thuât và tu vân tuyên trre tuyen 
qua công thông tin cça Nhà truong. 

Uy viên HÐTS 

- Dang tai thông tin vè ké ho¡ch, thông bio 
tuyên sinh cça nhà truong trên cong thông tin 
diên tu, trang fanpace cça truong. phurong
ngành và email cça CMHS toàn truöng 

-Tô chrc phát thanh thông báo tuyén sinh iren 
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| loa truyên thanh cça truong vào giò dón, trá| trè hàng ngày trong thoi gian tuyên sinh.

- Ho tro và huóng dan CMHS ��ng ký tuyên
sinh trên hÇ thông trrc tuyên. Hô tro phy 
huynh có con sinh 2015 d�ng ký tuyên sinh 

trrc tuyên vào lóp 1. 
- Truc tiêp nhn, �ôi chiêu, xác nhn vào giây 
khai sinh, hÙ khâu và hoàn thiÇn hô so tuyên 
sinh. Ki và �óng dâu xác nhn vào m·t sau 
bàn sao giây khai sinh, sô hÙ khâu cça trè là 
"Da kiêm tra khóp vói bàn chinh khai sinh và 

ho kháu". Nhp dï liÇu thông tin hÍc sinh 

däng ký tuyên sinh vào máy tinh. 
- Tông hop danh sách hÍc sinh däng ký tuyên 
sinh truc tuyên và danh sách hÍc sinh trúng 
tuyên vào truong theo các �Ù tuôi. 

- Nhâp dï liÇu tuyên sinh lên ESAM và là 
báo cáo online theo quy dËnh. 

- Thurc hiÇn công tác phôi hop UBND phuòng,
bo phn VHTT phuÝmg, các tô dân phô, quäan 
ly các khu chung cu �ô thË ViÇt Hung dán 

thông báo và tuyên truyên vê kê ho¡ch, chi 

tiêu tuyên sinh, thành tích cça nhà truöng.
Dang ThË Kim Oanh 

- Chiu trách nhiÇm làm bäng rôn tuyên truyên To truong tô HCVP 

Üy viên HEDTS 

4 vê kê ho¡ch tuyên sinh, chi tiêu tuyên sinh, 
tuyên tuyên sinh, léa tuôi tuyên sinh, thÝi gian 

tuyên sinh cça nhà truong và treo t¡i dja �iêm 
truong MNÐT ViÇt Hung.

- Kiêm tra viÇc thuc hiÇn quy dËnh thu - chi 

trong quá trinh tuyên sinh. 

- Phoi hoqp UBND phuòng, các tô dân pho 
diêu tra kh£o sát trè trong �Ù tuôi mâm non. Au Thu Hiên 

5 Nhân viên VP - Phôi hop các tô tông hop các vän bàn. 

-Tong hgp sô hÍc sinh tuyên hàng ngày báo 

cáo Hiçu trróng.
Uy viên HDTS 
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- Kiem tra, rà soát và hoàn thành hô so tuyên 
sinh, s�p xép khoa hÍc theo lúa tuói và lóp. 
- Làm thu ký HÙi �ông tuyên sinh. Tông hgp 
sô lieu tuyên sinh hàng ngày và kêt thúc do 
tuyên sinh báo cáo HiÇu truong.


