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KẾ HOẠCH,, Số:.... ..............  * KE HOẠCH
f̂,àỵ: -Tuyếh sĩníi Vào lớp 6 trung học cơ sở - Năm học 2021-2022

*> ..uUỈ?5*P*s* l

fí-0Vi 7 học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-
ivùíNMẰ ;^ẸGP)E)T? của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
, dac f > Căn cứ Công văn số 88/PGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 3 năm 2021 của
„ ^  Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp

6 nămTiọc 2021-2022;
ròng Trung học cơ sở Lê Quý Đôn xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào 

ớp 6 trung học cơ sở năm học 2021-2022 như sau:
A. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh tiểu học đã hoàn thành chương trình tiểu học độ tuổi là 11 tuổi 

(sinh năm 2010).
B. Số lượng tuyển sinh
1022HS/23 lớp
c. Hồ sơ tuyển sinh gồm:
1. Đơn xin dự tuyển vào trường trung học cơ sở (theo mẫu có dấu đỏ của 

trường THCS Lê Quý Đôn);
2. Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu 

học hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học.
3. Bản sao giấy khai sinh họp lệ (có dấu của trường nơi học tiểu học);
4. Bản phôtô sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tạm trú (không cần công 

chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục 
nhập khẩu của công an thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an 
phường, xã cấp.

D. Địa bàn tuyển sinh:
- Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú thuộc Khu phố 1,4 và 5 

phường Mỹ Phước.
- Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú thuộc Khu phố 6 phường 

Thói Hòa.
- Học sinh chuyển đến phường Mỹ Phước.
D. Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh: Phụ huynh học sinh nộp hồ sơ trực 

tiếp cho bộ phận tuyển sinh của nhà trường theo lịch sau:



Thòi gian 05/7/2021 06/7/2021 đến 
08/7/2021

09/7/2021 đến 
10/7/2021

Sáng:
từ 7ẹ30 đến 1 lgOO

Trường TH Võ Thị 
Sáu

Trường TH Mỹ 
Phước

Trường TH Duy Tân

Chiều:
từ 13g30 đến 
16g30

Trường TH Võ Thị 
Sáu

Trường TH Mỹ 
Phước

Trường TH Duy Tân

Ngày 10/7/2021: tiêp nhận hô sơ học sinh chuyên đên của phường Mỹ
Phước
* Ghi chú: học sinh không thuộc các địa bàn nêu trên, nộp hồ sơ trực tiếp cho 
nhà trường từ ngày 06/7/2021.

Trên đây là Ke hoạch tuyển sinh vào lóp 6 Trung học cơ sở năm học 
2021-2022 của trường Trung học cơ sở Lê Quý./.

Nơi nhận:
-  PhòngGDĐT Bến Cát (thay báo cáo);
- Ông Lê Minh Vũ -  Phó TPGDĐT (thay báo cáo);
- UBND phường Mỹ Phước, Thời Hòa (thay báo cáo);
- Trường TH Mỹ Phước, Võ Thị Sáu, Duy Tân;
- Đài Truyền thanh phường Mỹ Phước, Thói Hòa (nhờ
thông báo); 
- Lưu: V Í.

TRƯỞNG

Trần Lê Thân Minh Tuệ


