PHÒNG GD-ĐT TP PLEIKU
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN CỪ

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

Số: …/TB-NVC

Pleiku, ngày 26 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2022 - 2023
Căn cứ vào các văn bản:
Văn bản hợp nhất sổ 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về Quy chế tuyên sinh trung học cơ sờ (THCS) và tuyên sinh trung học phô thông
(THPT);
Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giảo dục và
Đào tạo ban hành Điểu lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trưòng
phổ thông có nhiều cấp học;
Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân;
Công văn sổ 1578/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 21/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về việc hướng dân công tác huv động trẻ vào học mầm non và công tác tuyên sinh lớp
1, lớp 6, lớp 10 năm học 2022-2023;
- Kế hoạch số 24 /KH-GDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Phòng Giáo dục &
Đào tạo TP Pleiku về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023;
Thực hiện kế hoạch số

/KH-NVC của nhà trường về kế hoạch tuyển sinh vào lớp

6 năm học 2022- 2023, trường THCS Nguyễn Văn Cừ thông báo tuyển sinh lớp 6 năm
học 2022-2023 như sau:
1. Điều kiện, phương thức tuyển sinh lớp 6:
- Điều kiện: Đã hoàn thành chương trình tiểu học.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Tuyển sinh trực tuyến: CMHS đăng ký trên trang web: gialai.tsdc.edu.vn

HƯỚNG DẪN:
(Dành cho Phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến )
Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: gialai.tsdc.edu.vn
Bước 2: Chọn [Đăng ký tuyển sinh], giao diện hiển thị các kỳ tuyển sinh, PHHS
chọn kỳ tuyển sinh cần đăng ký, nhấn nút [Đăng Ký]
Bước 3: Phụ huynh nhập đầy đủ, chính xác thông tin của học sinh vào Phiếu thông
tin học sinh
Lưu ý:
- Tất cả các trường thông tin có dấu * đỏ bắt buộc phải nhập.
- Phụ huynh nhập chính xác thông tin số điện thoại thông báo, Email để nhận được
các thông báo tuyển sinh từ phòng giáo dục.
- Để học sinh được học đúng tuyến phụ huynh cần nhập chính xác về diện cư trú
(Hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện nay).
Bước 4: Sau khi hoàn thiện hồ sơ học sinh, PHHS nhập Mã bảo vệ, Tích cam kết
khai báo đúng thông tin và [Gửi đăng ký] để gửi hồ sơ của học sinh về Phòng giáo dục
Bước 5: Hệ thống đưa ra thông báo, PHHS xác nhận [Đồng ý] để hoàn thành thao
tác đăng ký tuyển sinh
Bước 6: Phụ huynh lưu lại Mã định danh để tra cứu kết quả tuyển sinh
Bước 7: Sau khi có kết quả duyệt hồ sơ từ nhà trường đăng ký tuyển sinh, PHHS
chọn [Tra cứu kết quả], nhập thông tin là Mã định danh. (Các trường hợp đăng ký tuyển
sinh thành công, CMHS in giấy nhập học và nộp cùng hồ sơ dự tuyển tại trường)
+ Tuyển sinh trực tiếp: Nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại trường.
2. Độ tuổi
- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2011);
- Những trường hợp đặc biệt:
+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi
cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi
của năm hoàn thành chương trình tiểu học;
+ 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 03 tuổi so
với tuổi quy định.

- Học sinh không được lưu ban quá ba lần trong một cấp học.
3. Địa bàn tuyển sinh
- Phường Yên Thế: Tổ 1,2,3,7,8,9 và một phần tổ 10 ( Từ số nhà 01 – 43 đường Lê
Chân thuộc Phường Yên Thế) và làng Brukngo.
- Xã Biển Hồ.
4. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh
- Đơn xin đăng ký dự tuyển (Đối với hình thức xét tuyển trực tiếp) hoặc Giấy trúng
tuyển (Được in ra khi đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công); bì đựng hồ sơ ( theo
mẫu);
+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ ( 01 bản);
+ Học bạ Tiểu học (bản chính) có xác nhận của Hiệu trưởng về việc đã hoàn thành
chương trình bậc tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ ( bản chính );
+ 02 ảnh thẻ 3x4 ( mới chụp; ghi thông tin: Họ và tên, ngày tháng năm sinh ở mặt
phía sau ảnh);
+ Bản photo sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ có pháp lý minh chứng có khẩu cư trú tại địa
bàn của phường, xã;
+ Những giấy tờ minh chứng những trường hợp đặc biệt khác (nếu có);
+ Giấy chứng nhận khuyết tật ( nếu có );
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
- Toàn bộ hồ sơ được đựng trong bì hồ sơ theo hướng dẫn của cán bộ tuyển sinh
* Lưu ý:
- Phụ huynh không tự ý mua trước học bạ cấp 2.
- Phụ huynh mang theo hộ khẩu gốc + 01 hộ khẩu photo ( Không cần công chứng );
cán bộ tuyển sinh sẽ trả lại bản gốc ngay sau khi hoàn thành việc đối chiếu thông tin với
bản photo
5. Thời gian tuyển sinh:
- Thời gian tổ chức tuyên sinh, cụ thể: Từ 7h30 ngày 11 tháng 7 năm 2022 đến hết
17h00 ngày 15 tháng 7 năm 2022 ( học sinh không nộp hồ sơ đúng thời gian quy định sẽ
coi như không có nguyện vọng vào học tại trường )
- Giờ làm việc trong ngày: Sáng từ 7h30’ – 10h30’ ; Chiều từ 13h30’ – 17h00’
Cụ thể:

- Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 12/7/2022.
- Tuyển sinh trực tiếp : Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 15/7/2022.
+ Thời gian tổng hợp xét duyệt hồ sơ: Từ ngày 15/7/2022 đến hết ngày 9h30 ngày
16/7/2022.
+ Thời gian công bố kết quả tuyển sinh: Trước 11h00, ngày 16/7/2022.
Sau 16h30 các ngày tuyển sinh. Hiệu trưởng công khai danh sách học sinh được
tuyển sinh trên bản thông báo, website, facebook … của nhà trường để phụ huynh học sinh
và nhân dân được biết.Nếu đủ số lượng theo kế hoạch tuyển sinh nhà trường sẽ thông báo
dừng thu nhận hồ sơ.
6. Địa điểm tuyển sinh: Văn phòng trường THCS Nguyễn Văn Cừ.
7. Công bố kết quả xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh sẽ xét duyệt hồ sơ, lập danh
sách đề nghị hiệu trưởng phê duyệt danh sách và cấp giấy chứng nhận trúng tuyển, đồng
thời niêm yết danh sách trúng tuyển trước ngày 20 tháng 7 năm 2022.
8. Thông tin liên hệ:
Mọi thông tin liên quan tuyển sinh, phụ huynh liên hệ với Văn phòng trường THCS
Nguyễn Văn Cừ (ĐT: 0869546915)
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT TP Pleiku
- UBND Phường Yên Thế, xã Biển Hồ
- Lưu VP.

Hoàng Thúy Ngần

