
 

 

    UBND THÀNH PHỐGIA NGHĨA             

TRƢỜNG TH&THCS TRẦN VĂN ƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

                      Số: 15 /KHTS- TVO                              Gia Nghĩa, ngày  03 tháng 6  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

Tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2020 - 2021 

Căn cứ thông tư số 11/2014/TT-BGD&ĐT ngày 18/04/2014 của Bộ GD&ĐT 

về việc ban hành quy chế tuyển sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh 

các lớp đầu cấp năm học2021-2022; 

Căn cứ về tình hình đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất của trường, nay 

trường TH&THCS Trần Văn Ơn  xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp  6, 

năm học 2020-2021 như sau:  

1.Tình hình chung: 

Trường TH&THCS Trần Văn Ơn thuộc Bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia- 

thành phố Gia Nghĩa - tỉnh Đắk Nông là trường TH&THCS duy nhất của xã Đắk 

Nia, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, đăc biệt 

là phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Gia Nghĩa cũng như quý phụ huynh nhà 

trường luôn ủng hộ nhà trường về công tác giáo dục.. 

Trường có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn có kinh nghiệm. Tỷ lệ 

giáo viên giỏi cấp tỉnh chiếm trên 75%. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đảm 

bảo cho công tác dạy- học và giáo dục. Tỷ lệ học sinh được duy trì hàng năm. Chất 

lượng dạy- học của nhà trường ngày một nâng cao. 

Trong những năm qua, nhà trường luôn thực hiện tốt công tác tuyển sinh, 

năm sau cao hơn năm trước, nhà trường đã huy động được trên 95% học sinh trong 

độ tuổi vào lớp 6, huy động 100% trẻ vào lớp 1. 

Bên cạnh những thuận lợi trên, nhà trường còn gặp một số khó khăn như địa 

bàn dân cư rộng, phân bố không đều, học sinh con em đồng bào đến nộp hồ sơ 

muộn do đó ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh cũng như chất lượng giáo dục của 

nhà trường. 

2.Kế hoạch cụ thể:  

2.1. Hình thức, đối tƣợng tuyển sinh:  

 a) Xét tuyển theo thông tư số: 11/2014/TT-BGDĐT, ngày 18/4/2014 của Bộ 

trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 495 /QĐ-UBND ngày 31/5/2021 

của Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa về việc phê duyệt Kế hoạch huy động 

trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022; 

b) Đối tượng: 



 

 

- Bậc tiểu học: Học sinh 6 tuổi (sinh năm 2015) có hộ khẩu hoặc tạm trú 

thuộc khu vực nhà trường tuyển sinh. 

- Bậc THCS: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, có hộ khẩu hoặc 

tạm trú thuộc khu vực nhà trường tuyển sinh. 

Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học tại các cơ sở giáo dục thuộc 

địa bàn thành phố Gia Nghĩa, học sinh chuyển từ địa phương khác (nếu có hồ sơ, 

hộ khẩu, giấy tạm trú tạm vắng hợp lệ..). 

2.2. Địa bàn tuyển sinh:  

Theo sự phân bổ của Phòng Giáo dục & Đào tạo về địa bàn tuyển sinh gồm: 

- Bậc tiểu học: Các bon:  Tinh Wel Đơn, Bu Sóp, N’ Jriêng, xã Đắk Nia. 

- Bậc THCS: Các bon:  Tinh Wel Đơn, Bu Sóp, N’ Jriêng, S’ Rê Ú; thôn 

Đắk Tân và thôn Phú Xuân xã Đắk Nia. 

2.3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 120 em, trong đó 

- Bậc tiểu học: 60 em 

- Bậc THCS: 60 em 

2.4. Thời gian tuyển sinh:  

- Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 15/7/2021 tiêp nhận hồ sơ; 

- Từ ngày 16/7/2021 đến ngày 28/7/2021 xét duyệt kết quả tuyển sinh; 

- Ngày 31/7/2021: Công bố kết quả đăng lên webside nhà trường và báo cáo 

kết quả tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

2.5. Địa điểm: Tại văn phòng trường TH&THCS Trần Văn Ơn (vào các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần). 

2.6. Hồ sơ tuyển sinh gồm:  

- Đơn tuyển sinh; 

- Học bạ tiểu học (đối với bậc THCS); 

- Giấy khai sinh (bản sao có dấu đỏ hoặc bản chính photocopy có có 

chứng thực); 

- Sổ hộ khẩu (photocopy có chứng thực); 

- Sổ tạm trú tạm vắng (bản photocopy có chứng thực), nộp kèm theo sổ 

hộ khẩu photocopy để đối chiếu. 

- Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có). 

3. Tổ chức thực hiện:  

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh ra Quyết định và báo cáo cấp trên. 

- Báo cáo, gửi chính quyền địa phương về công tác tuyển sinh khi có phê 

duyệt của phòng GD&ĐT. 

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh đến các phường, xã và tổ dân phố thuộc địa 

bàn tuyển sinh. 



 

 

Trên đây là toàn bộ kế hoạch tuyển sinh lớp 1 và lớp 6, năm học 2021 -2022 

của trường TH&THCS Trần Văn Ơn, yêu cầu các bộ phận có liên quan nghiêm túc 

thực hiện. Trong quá trình thực hiện kế hoạch có thể được điều chỉnh khi có văn 

bản chỉ đạo của phòng Giáo dục thành phố Gia Nghĩa./. 

Nơi nhận:  

- Phòng GD&ĐT (phê duyệt); 

- UBND Xã Đắk Nia ( B/c, thông báo); 

- Công khai bảng TB, Website; 

- Lưu VT,V, HSKĐ, HSTS. 

                                                                  

      HIỆU TRƢỞNG 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

Leâ Höõu Voïng 


