
UBND TP. BUÔN MA THUỘT 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

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

              Số:           /PGDĐT-THCS 
V/v tổ chức đăng ký dự tuyển vào lớp 6 

(tiếng Anh) trường THCS Phan Chu 
Trinh năm học 2021-2022. 

          Buôn Ma Thuột, ngày         tháng 5 năm 2021 

 
 

Kính gửi: 
     - Trường THCS Phan Chu Trinh; 
     - Các trường Tiểu học trực thuộc. 
 

Thực hiện Công văn số 1943/UBND-GDĐT ngày 18/5/2021 của UBND 
thành phố Buôn Ma Thuột về việc phê duyệt Kế hoạch huy động trẻ đến trường 
và tuyển sinh lớp1, lớp 6 năm học 2021-2022; Kế hoạch số 190/KH-PGDĐT 
ngày 14/4/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc huy động trẻ 
đến trường và tuyển sinh lớp1, lớp 6 năm học 2021-2022. Xét Tờ trình số 
06/TTr-THCS ngày 19/5/2021 của trường THCS Phan Chu Trinh về việc phối 
hợp tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 
yêu cầu các trường thực hiện nội dung sau: 

1. Trường THCS Phan Chu Trinh: 

- Chủ động phối hợp với các trường tiểu học trong việc tổ chức cho học 
sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (tiếng Anh) của trường năm học 2021-2022. 

  - Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đối với học sinh hoàn thành chương 
trình tiểu học tại các trường ngoài địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột nhưng có 
hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. 

2. Các trường Tiểu học phối hợp với trường THCS Phan Chu Trinh thực 
hiện các nội dung sau: 

- Tổ chức cho học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đăng ký dự 
tuyển vào lớp 6 (Tiếng Anh) của trường THCS Phan Chu Trinh (nếu có nguyện 
vọng), hoàn thành đăng ký trước 15 giờ 00 ngày 23/5/2021 và báo cáo số lượng 
học sinh đăng ký cho trường THCS Phan Chu Trinh (để trường THCS Phan Chu 
Trinh chuẩn bị đủ số lượng bì đựng hồ sơ); 

- Nhận bì đựng hồ sơ đăng ký dự tuyển từ trường THCS Phan Chu Trinh 
(ngày 24/5/2021), tiến hành hướng dẫn đăng ký dự tuyển và hoàn thiện hồ sơ dự 
tuyển sinh của học sinh; bàn giao hồ sơ dự tuyển sinh cho trường THCS Phan 
Chu Trinh trước 11 giờ 00 ngày 29/5/2021. 

3. Yêu cầu các trường tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 theo quy định. 
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Nhận được Công văn này, đề nghị trường THCS Phan Chu Trinh và các 
trường Tiểu học nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:        KT. TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên;      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- Lãnh đạo Phòng GDĐT; 
- Lưu VT, TH, THCS. 
 
 
 
 
 

     Nguyễn Hữu Thọ 
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