
KẾ HOẠCH 
Tuyển sinh năm học 2022 – 2023  

 

Căn cứ Quyết định số 3361/ QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 7; 

Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân Quận 7 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Quận 7; 

Căn cứ Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân đân Quận 7 về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển 

sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022 – 2023. 

Căn cứ Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm 

học 2021 – 2022 (Ban hành kèm Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 7), 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 7 xây dựng 

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023 như sau: 

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

I. Mục đích: 

Thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và Đề án 

"Xóa mù chữ giai đoạn 2021 - 2030". 

Duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, tiến tới phổ cập 

giáo dục bậc trung học, thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học viên học hết 

chương trình THCS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

Thực hiện các giải pháp nhằm tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng 

cường cơ sở vật chất cho Trung tâm. 

Nâng cao trình độ học vấn cho tất cả đối tượng trên địa bàn quận. Nâng cao 

nhận thức, đào tạo tại chỗ giúp người học thuận lợi về thời gian, địa điểm để họ học 

tốt hơn. 

II. Yêu cầu: 

Đảm bảo đủ chỗ học cho học viên, không để xảy ra tình trạng quá tải. 

Thực hiện tuyên truyền phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh; thực 

hiện nghiêm túc các qui định trong tuyển sinh. 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 

TRUNG TÂM GDNN - GDTX 
 

Số: 33/KH-GDNN-GDTX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Quận 7, ngày  06 tháng  7 năm 2022 
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B. NỘI DUNG: 

I. KẾ HOẠCH TUYẾN SINH: 

1. Đối tượng tuyển sinh: 

Học viên Trung học cơ sở: Là học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu 

học từ năm học 2021 – 2022 hoặc các năm trước đó. 

Học viên Trung học phổ thông: Là học sinh lớp 9 đã hoàn thành chương trình 

THCS từ năm học 2021 – 2022 hoặc các năm trước đó. 

Người dân có nhu cầu học tập văn hóa nhằm phục vụ cho việc nâng cao dân 

trí, việc làm, nghề nghiệp. 

2. Phương thức: 

Phương thức: Tuyển sinh theo phương thức trực tiếp. 

Độ tuổi: Trong và ngoài độ tuổi đến trường (vào học các lớp ban ngày hoặc 

ban đêm tại Trung tâm). 

Địa bàn: Các học viên cư trú tại quận 7 và các vùng lân cận, ở các địa phương 

khác mà học viên có nhu cầu học tại Trung tâm GDNN – GDTX quận 7. 

II. Hồ sơ tuyển sinh: 

1. Học viên vào học bậc Trung học cơ sở phải có đầy đủ hồ sơ sau: 

- Học bạ của bậc tiểu học. 

- Giấy chứng nhận hoàn thành tiểu học. 

- Bản sao khai sinh. (căn cước công dân, mã định danh). 

- Bản sao hộ khẩu (giấy tạm trú). 

- Bản sao học bạ năm học cũ (dành cho học viên đăng ký các lớp 7, 8, 9). 

- 04 ảnh mới nhất mặc áo sơ mi trắng gồm: 02 tấm 3x4 và 02 tấm 4x6. 

- Các loại giấy tờ cần thiết khác: Giấy chứng nhận gia đình thương binh liệt 

sĩ, giấy chứng nhận mã số hộ nghèo, giấy chứng nhận khuyết tật,…(nếu có). 

2. Học viên vào học bậc Trung học phổ thông phải có đầy đủ hồ sơ sau: 

- Học bạ của bậc THCS. 

- Bằng tốt nghiệp THCS; Riêng đối với học viên lớp 9 mới thi tuyển sinh lớp 

10 thì phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời. 

- Bản sao khai sinh. (căn cước công dân, mã định danh). 

- Bản sao hộ khẩu (giấy tạm trú). 

- Bản sao học bạ năm học cũ (dành cho học viên đăng ký các lớp 11,12). 

- 04 ảnh mới nhất mặc áo sơ mi trắng gồm: 02 tấm 3x4 và 02 tấm 4x6. 

- Các lại giấy tờ cần thiết khác: Giấy chứng nhận gia đình thương binh liệt sĩ, 
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giấy chứng nhận mã số hộ nghèo, giấy chứng nhận khuyết tật,…(nếu có) 

* Học viên THPT được tham gia học các lớp liên kết trung cấp nghề miễn phí. 

3. Hồ sơ đăng ký vào học của học viên phải đúng, đầy đủ và hợp lệ. 

4. Học viên khi đăng ký nộp hồ sơ vào học phải đóng tạm ứng chi phí tiền đầu 

năm và đóng học phí hàng tháng theo qui định đầy đủ. 

III. Số lượng tuyển sinh: 

1. Khối lớp bậc THCS: Tuyển sinh từ lớp 6 đến lớp 9 với khoảng 250 học 

viên, học vào buổi sáng, cụ thể: 

- Lớp 6: Tuyển sinh mới 01 lớp. Sĩ số từ 10 đến 40 học viên. 

- Các lớp 7, lớp 8, lớp 9: Dự kiến 03 lớp buổi sáng. Mỗi lớp sĩ số từ 30 đến 40 

học viên. 

2. Khối lớp bậc THPT: 

* Khối lớp 10: Số lượng dự kiến 17 lớp với 670 học viên. 

- Lớp buổi sáng: Dự kiến tuyển sinh mới 06 lớp với sĩ số khoảng 240 học 

viên; Trong đó có 01 lớp 10 chất lượng cao (bán trú) với khoảng 40 học viên. 

- Lớp buổi chiều: Dự kiến tuyển sinh mới 10 lớp với khoảng 400 học viên. 

+ Phối hợp trường Trung cấp KTKT Nguyễn Hữu Cảnh dự kiến tuyển sinh 

mới 03 lớp với khoảng 120 học viên. 

+ Phối hợp trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy II dự kiến tuyển 

sinh mới 03 lớp với khoảng 120 học viên. 

+ Phối hợp trường Cao đẳng Việt Mỹ dự kiến tuyển sinh mới 04 lớp với 

khoảng 160 học viên. 

- Lớp buổi tối: Tuyển sinh mới 01 lớp với sĩ số khoảng 30 học viên; 

* Khối lớp 11: Số lượng dự kiến 11 lớp với 430 học viên. 

- Lớp buổi sáng:  

Dự kiến 05 lớp với 190 học viên; Trong đó: các lớp (từ 10A1 đến 10A4) lên 

lớp 11A: 04 lớp với 150 học viên;  

Dự kiến tuyển sinh bổ sung 01 lớp với khoảng 40 học viên. 

- Lớp buổi chiều (lớp phối hợp với trường TC KTKT Nguyễn Hữu Cảnh): 

Dự kiến 05 lớp với 200 học viên; Trong đó: các lớp (từ 10B1 đến 10B5) lên 

lớp 11B: 05 lớp với 180 học viên;  

Dự kiến tuyển sinh bổ sung 20 học viên. 

- Lớp buổi tối:  

Dự kiến 01 lớp với 40 học viên; Trong đó, lớp 10B tối lên lớp 11B tối: 01 lớp 
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với 21 học viên;  

Dự kiến tuyển sinh bổ sung 19 học viên. 

* Khối lớp 12: Số lượng dự kiến 06 lớp với 240 học viên. 

- Lớp buổi sáng: Dự kiến 05 lớp với 200 học viên;  

Trong đó: các lớp (từ 11A1 đến 11A5) lên lớp 12A: 05 lớp với 183 học viên;  

Dự kiến tuyển sinh bổ sung khoảng 17 học viên. 

- Lớp buổi tối:  

Dự kiến 01 lớp với 40 học viên; Trong đó, lớp 11B tối lên lớp 12B tối: 01 lớp 

với 31 học viên;  

Dự kiến tuyển sinh bổ sung 09 học viên. 

3. Các lớp phối hợp đào tạo: 

3.1. Liên kết với các trung tâm Ngoại ngữ - Tin học: 

Chiêu sinh lớp luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ: Anh - Pháp - Nhật - Trung 

Quốc cho học viên có nhu cầu; Mở các lớp luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ như: 

TOEEL ITP 450 điểm; TOEEL Ibt 45 điểm; IELTS 4.0 điểm;  

Chiêu sinh các lớp luyện thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao... 

cho học viên có nhu cầu. 

3.2 Liên kết với các trường Đại học trên địa bàn thành phố: 

Chiêu sinh các lớp luyện thi tốt nghiệp THPT quốc gia và luyện thi Đại học - 

Cao đẳng cho học viên có nhu cầu. 

Chiêu sinh các lớp đào tạo cử nhân hệ vừa học vừa làm, cử nhân văn bằng 2, 

các lớp cao học, đại học từ xa. 

3.3 Liên kết với các trường Đại học – Cao Đẳng – Trung cấp đào tạo nghề và 

tạo việc làm: 

Nghề đào tạo thường xuyên – ngắn hạn: Photoshop cơ bản; Photoshop nâng 

cao; Autocad 2D; Kỹ thuật đồ họa cơ bản; Kỹ thuật đồ họa nâng cao; Sửa chữa thiết 

bị điện; Tin học văn phòng: Quản trị mạng máy tính,… 

Nghề trình độ trung cấp: Thiết kế đồ họa; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị 

doanh nghiệp vừa và nhỏ; Quản lí nhà hàng khách sạn và dịch vụ ăn uống: Công 

nghiệp nhiệt điện lạnh; Hướng dẫn du lịch;… 

3.4 Liên kết với các cơ quan chức năng, phòng ban chuyên môn tổ chức chiêu 

các lớp tập huấn ngắn hạn: 

 Chiêu sinh các lớp: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ văn thư lưu trữ, 

chứng chỉ phòng cháy chữa cháy, chứng chỉ vận hành tòa nhà chung cư,… 

 Tập huấn: Kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp, kỹ 



 

5 

năng thuyết phục, kỹ năng viết hồ sơ xin việc,… 

* Địa điểm học: Tại Trung tâm GDNN- GDTX Quận 7. 

* Thời gian học: Vào các buổi tối trong tuần hoặc các ngày thứ Bảy -  Chủ 

nhật. 

IV. THỜI GIAN TUYẾN SINH: 

1. Đối với các lớp bậc THCS và THPT học tại Trung tâm GDNN-GDTX Quận 

7: 

Đợt 1: Đăng ký nhập học tập trung bắt đầu từ 04/7/2022 đến 14/8/2022. 

Đợt 2: Bổ sung hồ sơ đăng ký nhập học từ 15/8/2022 đến 20/10/2022. 

2. Đối với các lớp phối hợp: Mở lớp theo nhu cầu học viên và theo điều kiện 

tình hình thực tế của Trung tâm. 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của Trung tâm GDNN - GDTX quận 7 năm 

học 2022 – 2023. Trong quá trình tổ chức thực hiện có thể điều chỉnh bổ sung để phù 

hợp với tình hình thực tế của Trung tâm./. 

Nơi nhận :  

- Phòng GDTX SGD-ĐT TPHCM;  

- UBND quận 7; 

- CB-GV-NV Trung tâm;  

- Công khai trên website; 

- Lưu: VT./. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

Hồ Thị Phước Thọ 

 

 

 

 


