
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG XUÂN HÀ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        Số:         /UBND-GD                        Xuân Hà, ngày     tháng 6 năm 2022 

 V/v thông báo tuyển sinh  

 năm học 2022-2023 của các  

trường công lập trên địa bàn phường  

               Kính gửi: Ban điều hành các Tổ dân phố 
  

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyển sinh và thông báo rộng 

rãi cho nhân dân được biết địa bàn các trường học sẽ tuyển sinh trong năm học 

2022-2023.  

UBND phường Xuân Hà thông báo một số nội dung liên quan đến công 

tác tuyển sinh của các trường công lập trên địa bàn phường như sau: 

 1. Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực  

- Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1: http://tuyensinhdanang.com .Số điện 

thoại hỗ trợ: 0236.3714013 hoặc cô Nga – Sđt: 0378.543.063.Sau khi đăng kí qua 

mạng, PHHS nộp hồ sơ trực tiếp tại trường khi có thông báo. 

- Độ tuổi: Trẻ em từ 6 đến 14 tuổi, có hộ khẩu thường trú từ Tổ dân phố 

số 1 đến Tổ dân phố số 25 phường Xuân Hà và tổ 29, 30, 36 phường Thanh Khê 

Đông và những học sinh địa phương khác có nhu cầu học tại trường. 

- Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/7/2022, buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 

10 giờ 30’, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30’ từ thứ hai đến thứ sáu, tại số 732 

Trần Cao Vân. 

2. Trường tiểu học Hà Huy Tập 

- Tuyển sinh trực tuyến theo địa chỉ: http://tuyensinhdanang.com . Số điện 

thoại hỗ trợ: 0236.3826777 – 0236.3565552. Sau khi đăng kí qua mạng, PHHS 

nộp hồ sơ trực tiếp tại trường khi có thông báo. 

- Độ tuổi: Trẻ em từ 6 đến 14 tuổi, có hộ khẩu thường trú từ Tổ dân phố 

số 26 đến Tổ dân phố số 58 phường Xuân Hà. 

- Thời gian nhận hồ sơ trực tiếp: 

+ Ngày 19/6 đến 3/7: Tổ dân phố 26 đến tổ 35 

+ Ngày 4/7 đến 6/7: Tổ dân phố 36 đến tổ 40 

+ Ngày 7/7 đến 9/7: Tổ dân phố 41 đến 45 

+ Ngày 10/7 đến 12/7: Tổ dân phố 46 đến 50 

+ Ngày 13/7 đến 15/7: Tổ dân phố 51 đến Tổ 58 

- Địa điểm: Trường Tiểu học Hà Huy Tập vào các buổi sáng từ 7 giờ 30 

đến 10 giờ 30’ hàng ngày, từ thứ hai đến thứ sáu, tại số 285/11 Trần Cao Vân. 
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3. Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm 

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã học hết chương trình Tiểu học. 

- Địa bàn tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại 

phường Xuân Hà, tổ 57, 58 của phường Chính Gián và đang sinh sống thực tế 

tại địa bàn tuyển sinh; có nhà ở tại địa phương nhưng chưa đăng ký thường trú 

hoặc tạm trú. 

- Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 20/7/2022, từ 8 giờ đến 10 giờ 30’ 

các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. 

 4. Trường Mầm non Hải Đường:  

- Đối tượng tuyển sinh: trẻ từ 12 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi, có hộ khẩu 

thường thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn phường Xuân Hà. 

- Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 20/7/2022, địa chỉ 428 Trần Cao Vân. 
 

Độ tuổi 

Số trẻ 

đang học 

tại trường 

Số lớp 

được giao 

chỉ tiêu  

2022-2023 

Số trẻ 

 tuyển mới  

12-18 tháng  2 1 15 13 

19-24 tháng  12 1 20 8 

25-36 tháng 15 2 45 30 

3-4 tuổi (2019) 63 3 75 12 

4-5 tuổi (2018) 60 2 60 0 

5-6 tuổi (2017) 68 2 70 2 

Tổng cộng 220 11 285 65 

* Đề nghị Ban điều hành các TDP thông báo rộng rãi cho nhân dân 

được biết các nội dung trên. Về hồ sơ dự tuyển và các nội dung chi tiết 

khác, đề nghị nhân dân liên hệ nhà trường để được hướng dẫn cụ thể.  

Danh sách các em học sinh dự kiến vào lớp 1 và lớp 6 (theo danh sách 

điều tra PCGD) của các trường được niêm yết tại các trường học, tại trụ sở 

UBND phường và trang thông tin điện tử của phường 

(http://xuanha.danang.gov.vn). 

Trên đây là một số nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh năm học 

2022-2023 của các trường học trên địa bàn phường Xuân Hà./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đảng ủy phường; 

- UBMTTQVN và các hội đoàn thể;  

- Cấp ủy chi bộ; 

- Lưu: VT, GD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 

 Nguyễn Thị Phước 
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