
PHÒNG GDĐT BẾN CÁT 
TRƯỜNG THCS MỸ PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ phước, ngày uy háng 5 năm 202 J
THÔNG BÁO 

về việc tuyến sinh vào lóp 6 Tạo nguồn 
năm học 2021- 2022

Số: (Ư/TB-THCSMP

số:...... •;••••;....
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Kinh gửi:, \ - UBND phường Mỹ Phước.
1 Chuyên:........ . .....Ị _ j_Ịjgu trLrộng các trường tiểu hoc.UíẶww«̂ Ị=r===u ̂ ’

^  ; Thực hiện Kế hoạch số 88/PGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 3 năm 2021 của 
VnSLv/rT) phòng GDĐT thị xã Ben Cát về việc tuyển sinh vào lóp 6, lóp 6 Tạo nguồn và lớp 6 

1  ̂ t cVJ-ổ'i tiếng Anh tăng cường năm học 2021 - 2022;
á  f ì \ \  Trường THCS Mỹ Phước thông báo kế hoạch thi tuyển sinh vào lớp 6 Tạo

/ C0Li nguồn năm hoc 2021 - 2022 như sau:
ctu! \c£, y

ìiờigian thi: 02 ngày 03/6/2021 và 04/6/2021.
Môn thi: Tiếng Việt, Toán và tiếng Anh 

3/ Lịch thi cụ thể như sau:

Môn thi Ngày thi Buổi thi Giờ mở đề Giò’ bắt đầu 
làm bài

Thòi gian 
làm bài

Tiếng Việt 03/6/2021 Sáng 7g45 8g00 90 phút
Tiếng Anh 03/6/2021 Chiều 13g45 14g00 60 phút
Toán 04/6/2021 Sáng 7g45 8g00 90 phút

4/ Địa điểm thi: trường THCS Mỹ Phước
5/ Chỉ tiêu tuyển sinh: 03 lớp 6 với sĩ số mỗi lớp 30 học sinh/lớp (90 học sinh).

6/ Phương thức tuyển sinh:
- Tuyển sinh vào lóp 6 tạo nguồn theo hình thức thi tuyển. Mồi thí sinh dự tuyển 

phải làm 03 bài thi viết: tiếng Việt, tiếng Anh và Toán.
- Nội dung đề thi: trong phạm vi chương trình học do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành, chủ yếu ở lớp 5 (đối với học sinh thi tuyển vào lớp 6).
- Xét trúng tuyển theo tổng điểm của 03 môn thi theo thang điểm 10, có nhân đôi 

hệ số 2 đối với môn Văn -  tiếng Việt và môn Toán, không có môn thi nào bị điểm dưới 
điểm 2,0.

-  Điểm trúng tuyển được lẩy từ điểm cao đến điểm thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu 
học sinh. Trong trường hợp không tuyển hết học sinh có điếm ngang nhau tltì tuyển 
chọn theo thứ tự có tống số điểm trung bình môn tiếng Việt và Toán (điểm kiểm tra 
cuối năm học) cao hơn.

- Những học sinh dự thi tuyển vào lóp 6 tạo nguồn không trúng tuyển sẽ được gởi 
lại hồ sơ tham gia học tại trường THCS trên địa bàn nơi cư trú.

- Trường THCS Mỹ Phước phát và nhận hồ sơ dự tuyển, lên danh sách, bố trí 
phòng thi. Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hồ sơ, tổ chức coi thi và xét trúng tuyển.



7/ Đối tuựng, hồ sơ và điều kiện dự tuyến:
a/ Đối tượng:
Là học sinh lớp 5 hoàn thành chưong trình tiểu học năm học 2020-2021 đang theo 

học tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

b/ Hồ sơ tuyển sinh:
- Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu của Phòng GDĐT)
- Bản chính học bạ lớp 5 (có xác nhận của trường Tiểu học đã hoàn thành chương 

trình Tiểu học).
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. (sử dụng từ cấp tiểu học)
- 02 ảnh cỡ 3x4. (ghi đầy đủ thông tin sau ảnh) 
c/ Điều kiện dự tuyển:
- Tuổi từ 11 đến 13 (tính từ năm sinh đến năm dự tuyển căn cứ vào giấy khai sinh 

hợp lệ).
- Đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2020-2021 ở các trường tiểu học 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương có điểm kiểm tra cuối năm học 2020-2021 của hai môn 
tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên.

8/ Thòi gian nhận hồ sơ:

- Thời gian làm việc: + Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ.
+ Chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ.

- Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 20/5/2021: tiếp nhận hồ sơ dự thi tuyển sinh.
- Ngày 21/5/2021: tổng hợp và lên danh sách thí sinh dự thi.
- Ngày 22/5/2021: tổng hợp và báo cáo danh sách thí sinh dự thi về Phòng GDĐT.
- Từ ngày 25/5/2021: Phòng GDĐT kiểm tra hồ sơ thí sinh.
- Từ ngày 28/5/2021: niêm yết danh sách thí sinh dự thi.

Trên đây là thông báo kế hoạch thi tuyển sinh vào lớp 6 Tạo nguồn của trường 
THCS Mỹ Phước năm học 2021- 2022./.
Nơi nhận:

Phòng GD (thay B/c);
Nơi kính gửi;
Niêm yết;

- Lưu VT,


