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PHÒNG GD ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ 
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU 

 
Số: 18 /KH-ND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
            An Lạc, ngày 31 tháng 5  năm 2019                        

 
KẾ HOẠCH 

Tuyển sinh vào lớp 6 và làm hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 
Năm học 2019 – 2020 

 

Căn cứ Kế hoạch số 66 /KH-UBND, ngày 17/4/2019  của UBND thị xã Buôn 
Hồ về huy động trẻ đến trường, tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 các trường, các nhóm 
lớp tư thục trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, năm học 2019 – 2020;  

Căn cứ Quyết định số 1614/QĐ-UBND, ngày 23/5/2019  của UBND thị xã 
Buôn Hồ về thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Du và 
phối hợp tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT trên địa bàn thị xã năm học 2019-
2020;  

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-PGD, ngày 26/4/2019  của Phòng GDĐT thị 
xã Buôn Hồ về Giao kế hoạch, chỉ tiêu huy động trẻ đến trường, tuyển sinh vào lớp 
1, lớp 6 và phân tuyến tuyển sinh các trường, các nhóm, lớp mầm non tư thục trên 
địa bàn thị xã Buôn Hồ, năm học 2019 – 2020; 

Căn cứ Thông báo số 01/TB-THPT, ngày 06/5/2019 của Trường THPT Buôn 

Hồ về tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2010. 

Trường THCS Nguyễn Du thông báo tuyển sinh vào lớp 6 và làm hồ sơ dự 
tuyển vào lớp 10, năm học 2019-2020 như sau: 

I.Tuyển sinh lớp 6 

1. Đối tượng tuyển sinh 

- Độ tuổi dự tuyển vào lớp 6 từ 11 tuổi (sinh năm 2008) 

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi 
cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.  

+ Các trường hợp khác căn cứ Điều 37 tại Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, 
ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện. 

- Tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học thuộc địa bàn phường 
An Lạc, phường An Bình bao gồm các trường: Tiểu học Quang Trung, Tiểu Học 
Kim Đồng, Tiểu Học Ama Khê (riêng Tiểu học Nguyễn Trãi và Tiểu học Trưng 
Vương có hộ khẩu phường An Lạc có nguyện vọng dự tuyển). 

2. Chỉ tiêu: 380 em 

3. Hồ sơ tuyển sinh 

Phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ làm hồ sơ và nộp trực tiếp tại nhà 
trường. Hồ sơ gồm: 
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- Đơn xin vào học lớp 6.   

- Giấy khai sinh hợp lệ       Các trường tiểu học đã bàn giao cho nhà trường. 

- Học bạ bản chính           

- Phô tô sổ hộ khẩu .  

(Đối với học sinh hoàn thành chương trình tiểu học không thuộc các trường 
trên địa bàn tuyển sinh thì phô tô công chứng sổ hộ. Nếu học sinh không có hộ 
khẩu thường trú trên địa bàn tuyển sinh nhưng đã hoàn thành chương trình mầm 
non, tiểu học thuộc các trường trên địa bàn tuyển sinh thì nộp bản phô tô công 
chứng sổ đăng ký tạm trú hợp pháp trên địa bàn do cơ quan công an cấp; việc 
đăng ký sổ hộ khẩu hoặc sổ đăng ký tạm trú phải hoàn thành trước 20/5/2019). 

- Các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có). 

Lưu ý: Năm học 2019-2020 nhà trường có mở 1 lớp Tiếng Anh theo chương 
trình tiếng Anh mới. Phụ huynh xét thấy con em mình đủ năng lực thì đăng kí với 
hội đồng tuyển sinh. 

4. Thời gian tuyển sinh 

- Hội đồng tuyển sinh bắt đầu thu nhận hồ sơ từ ngày 03/6 đến hết ngày 
15/6/2019 (trừ thứ 7 và chủ nhật) 

II. Tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Buôn Hồ. 

A. Hồ sơ dự tuyển  

Phụ huynh hoặc học sinh làm hồ sơ trực tiếp tại trường THCS Nguyễn Du 

Hồ sơ dự tuyển gồm có: 

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (Do Sở GDĐT phát hành thống nhất trong toàn 
tỉnh); 

2. Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản photo công chứng; 
3. Bản phô tô công chứng bằng tốt nghiệp THCS hoặc Bản chính giấy chứng 

nhận tốt nghiệp tạm thời chương trình phổ thông hoặc giáo dục thường 
xuyên cấp THCS trong năm dự tuyển; 

4. Bản chính học bạ THCS; 
5. Bản phô tô công chứng sổ hộ khẩu;  Nếu học sinh không có hộ khẩu thường 

trú nhưng tốt nghiệp THCS thuộc phân tuyến tuyển sinh của trường THPT 
Buôn Hồ thì nộp bản phô tô công chứng sổ đăng ký tạm trú hợp pháp trên 
địa bàn Thị xã Buôn Hồ do cơ quan công an cấp. (đọc kỷ nội dung) 

6. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có); 
7. 02 ảnh 3cm x 4cm ( ảnh mới chụp, mặc áo sơ mi trắng, không đeo khăn 

quàng đỏ, kiểu ảnh chứng minh nhân dân). 
Lưu ý: Những loại hồ sơ nào đã có tại trường phụ huynh, học sinh không cần 
cung cấp, nếu trong hồ sơ nhà trường đang lưu giữ mà thiếu phụ huynh phải bổ 
sung đầy đủ và hợp lệ 
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B. Thời gian nộp hồ sơ 

1. Từ 8 giờ ngày 07/6/2019 đến 16 giờ ngày 14/6/2019: Trường THCS 
Nguyễn Du  tiến hành bán hồ sơ dự tuyển và thu nhận hồ sơ trực tiếp tại trường.  

2. Ngày 14/6/2019 nhà trường bàn giao hồ sơ cho trường THPT Buôn Hồ. 

3. Ngày 18 và 19/6/2019: Học sinh đến trường THPT Buôn Hồ để kiểm tra 
các dữ liệu về họ tên, ngày tháng năm sinh, các chế độ ưu tiên ...phản ánh để 
nhà trường điều chỉnh (nếu có sai sót). 

Lưu ý: 

- Những thông tin khác quý phụ huynh học sinh tham khảo theo thông báo số 
01/TB-THPT, ngày 06/5/2019 của Trường THPT Buôn Hồ về tuyển sinh lớp 
10 năm học 2019-2020. 

- Những học sinh không tham gia dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT năm 
học 2019-2020 phải đến trường rút học bạ về lưu giữ. 

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10, năm học 2019-2020 
của Trường THCS Nguyễn Du. Học sinh và phụ huynh nếu chưa rõ có thể liên hệ 
nhà trường để được giải thích rõ ràng hơn.  

Nơi nhận: 

- PGD (để b/c); 

- UBND phường An Lạc, An Bình ( được biết); 

- Các trường Tiểu học (để phối hợp); 

- Website của Trường THCS Nguyễn Du; 

- Niêm yết tại bản tin; 

- Lưu VT- HĐTS. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

HUỲNH TẤN MINH 

 


