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THÔNG BÁO  

Về việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 – 2022 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ 

trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều 

cấp học; 

 Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 19/4/2021 của UBND huyện Cư 

M’gar về việc huy động trẻ đến trường mầm non, mẫu giáo; tuyển sinh vào lớp 1 

tiểu học và lớp 6 trung học cơ sở năm học 2021 – 2022; Hướng dẫn số 01/HD-

PGDĐT ngày 04/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư M’gar về việc 

huy động trẻ đến trường mầm non, mẫu giáo; tuyển sinh vào lớp 1 tiểu học và lớp 

6 trung học cơ sở năm học 2021 – 2022; 

Trường THCS Nguyễn Huệ thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm 

học 2021 - 2022 như sau: 

1. Đối tượng tuyển sinh 

Học sinh trong độ tuổi tuyển sinh đã được công nhận hoàn thành chương 

trình tiểu học và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ.  

2. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022:  là 120 học sinh 

3. Địa bàn tuyển sinh 

Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc đã hoàn thành chương trình Tiểu học ở 

các trường trên địa bàn xã theo tuyến tuyển sinh; Ngoài ra, tuyển sinh học sinh 

ở địa bàn giáp ranh như: thôn 4, thôn 5, Ea M’Ô của xã Cư Suê; Buôn Pôk B 

thị trấn Ea Pôk. 

4. Hồ sơ tuyển sinh 

* Hồ sơ bắt buộc. 

- Sổ hộ khẩu( photo không cần công chứng). 

- Giấy khai sinh hợp lệ (bản sao hoặc bản chính) hoặc Trích lục giấy khai 

sinh. 

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

học. 

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 6( theo mẫu). 

- 04 hình thẻ 3x4. 

* Các loại hồ sơ ưu tiên( nếu có): Giấy chứng nhận( có công chứng) được 

hưởng chế độ chính sách… giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo…  

5. Phương thức tuyển sinh 

Nhà trường tổ chức xét tuyển sinh dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của 

học sinh của các năm học ở bậc tiểu học. 

6. Thời gian và địa điểm tuyển sinh 



* Thời gian 

- Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 17/7/2021: Nhận hồ sơ tuyển sinh. 

- Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 26/7/2021: Hội đồng tuyển sinh tiến hành 

tổng hợp hồ sơ xét tuyển và báo cáo về Phòng GD&ĐT huyện Cư M’gar để 

phê duyệt 

* Địa điểm 

Tại văn phòng trường THCS Nguyễn Huệ, thôn 3, xã Ea M’nang, huyện Cư 

M’gar, tỉnh Đắk Lắk. 

Kính đề nghị quý bậc phụ huynh học sinh, có con em trong diện được xét 

tuyển biết thông tin và thực hiện đúng lịch tuyển sinh của nhà trường. 

 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

- Phòng GDĐT; CHỦ TỊCH HĐ 

- UBND xã Ea M’nang; (Đã kí) 

- Các trường tiểu học trên địa bàn tuyển sinh; 

- Lưu VT.  
 

  

 Lê Hoài Sơn 


