
Trong công văn số 364/UBND/VX do ông Lê Hồng Sơn – Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội ký, gửi chuyển tới Sở GD&ĐT có nêu: “UBND TP Hà Nội đã 
nhận được tờ trình số 218/TTr- SGD&ĐT ngày 15/1/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 10 trung học phổ thông 
năm 2016 – 2017”.  
 
Căn cứ vào tình hình thực tế của TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội có ý kiến như sau: Chấp thuận đề nghị của Sở GD&ĐT về công tác tuyển sinh mầm 
non, lớp 1, lớp 10 trung học phổ thông năm 2016 – 2017 (cả công và ngoài công lập), đảm bảo đúng luật, chính xác, công bằng, khách quan, thuận 
tiện cho học sinh và cha mẹ học sinh.  

 

Hà Nội công bố hình thức tuyển sinh đầu cấp năm học 2016-2017 (Ảnh: tuoitre.vn) 

Theo đó, sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương “ba tăng, ba giảm” của ngành giáo dục, tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển 
sinh và tăng cơ sở vật chất cho các trường, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp và giảm số lớp đối với những trường hợp có số 
lớp quá lớn. Tránh tình trạng quá tải ở một số trường. 
 
Việc tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 10) sẽ được thực hiện, áp dụng trong năm học 2016-2017 này. 

Năm học 2016-2017, Hà Nội dự kiến có 81.500 học sinh tốt nghiệp THCS và chuyển cấp. Trong đó, khoảng 67.500 em sẽ vào hệ THPT (trường công 
lập tuyển 53.000 học sinh, trường ngoài công lập tuyển 14.500 học sinh). Số lượng dự kiến vào các trung tâm Giáo dục thường xuyên khoảng hơn 
8.100; vào trường trung cấp chuyên nghiệp khoảng hơn 5.800. 

Số học sinh dự kiến vào lớp 6 của Hà Nội là gần 108.000 em; lớp 1 khoảng 133.000 em và 520.000 học sinh sẽ vào các nhà trẻ, mẫu giáo. Việc tuyển 
sinh đầu cấp vào các trường mầm non, tiểu học, THCS vẫn theo phương án xét tuyển theo tuyến, bắt đầu từ ngày 1 đến 15/7. 

Trước đó, tại hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II cấp tiểu học năm học 2015-2016 (ngày 14/1), Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 
tạo Hà Nội, Phạm Xuân Tiến cho biết, từ năm 2016, Hà Nội sẽ tuyển sinh đầu cấp các khối mầm non, tiểu học, THCS bằng hình thức trực tuyến. 
 
Với phương thức này, thay vì phụ huynh phải đến trường để làm hồ sơ cho con em thì năm học tới chỉ cần đăng nhập vào cổng thông tin tuyển sinh 
của trường để hoàn thành hồ sơ online. Đến ngày tuyển sinh, những trường hợp đủ điều kiện được sơ duyệt trước đó sẽ mang hồ sơ gốc đến đối 
chiếu. 
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