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Căn cứ Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến; 

Thực hiện Công văn số 997/SGDĐT-GDTrH ngày 26/4/2022 của Sở 

GDĐT về việc tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2022-2023; 

Thực hiện Công văn số 1055/UBND-PGDĐT ngày 01/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân quận Cẩm Lệ về việc quy định tuyển sinh năm học 2022-2023; 

Thực hiện Công văn số 160/KH-UBND ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân quận Hải Châu về việc quy định tuyển sinh năm học 2022-2023; 

Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến xây dựng Kế hoạch tuyển sinh 

học sinh lớp 6 năm học 2022-2023, cụ thể như sau: 

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển. 

2. Đối tượng và độ tuổi dự tuyển 

a) Đối tượng: Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học tại các cơ sở 

giáo dục thuộc thành phố Đà Nẵng có hộ khẩu đúng theo địa bàn tuyển sinh 

(mục 3). 

b) Độ tuổi: Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi hoàn thành chương 

trình tiểu học năm học 2021-2022 vào học lớp 6 năm học 2022-2023.  

- Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học 

sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm 

hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.  

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi 

cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định. 

3. Địa bàn tuyển sinh 

- Học sinh cư trú tại 23 tổ dân phố thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm 

Lệ: 53; 54; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 

78; 79; 80. 

- Học sinh cư trú tại tổ dân phố 68 thuộc phường Hòa Cường Nam quận 

Hải Châu. 
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4. Hồ sơ dự tuyển 

- 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 THCS (theo mẫu chung của Sở 

GDĐT có bán tại các nhà sách). 

- Bản chính học bạ bậc Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình 

Tiểu học. 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (không bị mờ hay mất chữ, tẩy xóa). 

- 01 Bản sao Sổ hộ khẩu (có chứng thực). 

- Học sinh thuộc diện được hưởng chế độ miễn - giảm học phí, nhận hỗ 

trợ theo quy định (nếu có), cần nộp các giấy tờ sau: 

+ Học sinh thuộc diện con thương binh, bệnh binh: nộp 03 bản sao (hoặc 

bản photo có công chứng) giấy chứng nhận của Phòng LĐ-TBXH. 

+ Học sinh thuộc diện con hộ nghèo: nộp 02 bản photo có công chứng 

đúng quy định. 

+ Học sinh khuyết tật nộp 02 bản photo có công chứng giấy chứng nhận 

đúng quy định. 

Tất cả các hồ sơ được bỏ chung vào 1 bì hồ sơ. Khi đến nộp, phụ huynh 

mang theo sổ hộ khẩu bản gốc để đối chiếu. 

5. Thời gian và địa điểm 

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học 

- Đối với học sinh học tại Trường Tiểu học Diên Hồng (Quận Cẩm Lệ) 

thuộc địa bàn tuyển sinh (mục 3): Phụ huynh theo dõi hồ sơ học sinh tại phần 

mềm tuyển sinh trực tuyến: http://tuyensinhdanang.com. Các hồ sơ của học sinh 

thuộc đối tượng này sẽ được chuyển giao trực tiếp từ trường tiểu học về Hội 

đồng tuyển sinh Nguyễn Khuyến. Phụ huynh đến trường làm thủ tục vào các 

buổi sáng (8h00-10h30) từ ngày 27/6/2022 (thứ Hai) đến 28/6/2022 (thứ Ba), 

phụ huynh nhớ mang theo bản sao các giấy tờ ưu tiên (con thương binh, bệnh 

binh con diện hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật,....), bì hồ sơ và 01 Phiếu 

đăng ký dự tuyển vào lớp 6 THCS (theo mẫu chung của Sở GDĐT có bán tại 

các nhà sách). 

- Đối với các học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh theo mục 3 không học tại 

trường Tiểu học Diên Hồng: Nhà trường sẽ tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ và làm thủ 

tục nhập học vào các buổi sáng (8h00 đến 10h30) từ 29/6/2022 (thứ Tư) đến 

30/6/2022 (thứ Sáu), hồ sơ dự tuyển như trong mục 4. 

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và nhập dữ liệu, nếu phát hiện 

có trường hợp hồ sơ không hợp lệ, nhà trường sẽ trả lại cho phụ huynh. 

b) Địa điểm 

Văn phòng Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến - số 2A đường Đặng 

Xuân Bảng, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. 

http://tuyensinhdanang.com/
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Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 của 

Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến. Nhà trường kính báo cáo Sở GDĐT 

thành phố Đà Nẵng; 

Kính đề nghị Lãnh đạo UBND phường Khuê Trung (Quận Cẩm Lệ); 

UBND phường Hòa Cường Nam (Quận Hải Châu) và Tổ trưởng các tổ dân phố 

tại mục 3 cùng phối hợp thông báo đến nhân dân, phụ huynh học sinh có con em 

vào học lớp 6 năm học 2022-2023, thuộc các tổ nêu trên đến nộp hồ sơ đúng 

thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT, Phòng GDTrH Sở GDĐT; 

- UBND Quận Cẩm Lệ, UBND Quận Hải Châu; 

- Phòng GDĐT Cẩm Lệ; Phòng GDĐT Hải Châu; 

- UBND P. Khuê Trung; UBND P. Hòa Cường Nam; 

- Công khai bảng TB; 

- Lưu: VT, HT. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

 

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS&THPT 

 NGUYỄN KHUYẾN 

Trần Thị Kim Vân 
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