
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CƯ M’GAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH LÝ THƯỜNG KIỆT Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 
  

Số:  42 /KH-LTK Ea M’nang, ngày 10  tháng 5 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 

NĂM HỌC 2021 - 2022 
 

Căn cứ vào Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 19/4/2021 về việc huy động trẻ 

đến trường mầm non, mẫu giáo; tuyển sinh vào lớp 1 tiểu học và lớp 6 trung học 

cơ sở năm học 2021 - 2022; 

Căn cứ vào Hướng dẫn số 01/HD-PGDĐT ngày 04/5/2021 Hướng dẫn về 

việc huy động trẻ đến trường mầm non, mẫu giáo; tuyển sinh vào lớp 1 tiểu học và 

lớp 6 trung học cơ sở năm học 2021 – 2022; 

Căn cứ vào thưc tế của nhà trường và địa phương, Trường Tiểu học Lý 

Thường Kiệt xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1,  năm học 2021 - 2022 như 

sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích: 

- Duy trì và phát triển công tác phổ cập giáo dục tiểu học. 

- Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học và trẻ 6 tuổi ra lớp; 

- Đáp ứng yêu cầu học tập và rèn luyện của học sinh, nâng cao chất lượng 

giáo dục toàn diện cho học sinh. 

2. Yêu cầu: 

- Thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, 

độ tuổi và sĩ số học sinh trên lớp. 

- Đảm bảo công bằng, chính xác, khách quan. 

- Đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh Phòng GD&ĐT huyện Cư M’gar giao. 

- Đảm bảo tuyển sinh đúng địa bàn dân cư thuộc phạm vi trường được 

UBND xã phân tuyến tuyển sinh. 

II. Thời gian thực hiện: 

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 12 tháng 7 đến hết ngày 17 tháng 7 năm 2021. 

+ Ngày 12/7/2021: Thôn 1A; 

+ Ngày 13/7/2021: Thôn 1B; 

+ Ngày 14/7/2021: Thôn 2A; 

+ Ngày 15/7/2021: Thôn 2B; 

+ Ngày 16/7/2021: Thôn 3; 

+ Ngày 17/7/2021: Buôn Pŏk B. 

- Xét tuyển: Từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 21/7/2021. 

- Nộp và duyệt kết quả tuyển sinh về Phòng GD&ĐT huyện: từ ngày 

02/8/2021. 

Dự phòng cho việc phòng 

chống dịch (nếu có); nếu 

không, nhà trường sẽ điều 

chỉnh lịch cho phù hợp. 



III. Đối tượng, địa bàn tuyển sinh: 

1. Đối tượng:  

Huy động 100% học sinh trong độ tuổi chưa ra lớp, nhất là số trẻ 6 tuổi vào 

học lớp 1 và c  đủ hồ sơ hợp lệ, đang cư trú trên địa bàn theo tuyến tuyển sinh do 

UBND xã quy định. 

2. Địa bàn tuyển sinh: Thôn 1A, 1B, 2A, 2B, 3 và Buôn Pŏk B (Thuộc thị 

trấn Ea Pŏk) 

IV. Chỉ tiêu và hồ sơ: 

1. Chỉ tiêu:  

- 4 lớp (điểm chính lớp 1A, 1B, 1C; điểm lẻ: 1D). 

- 135 học sinh. 

2. Hồ sơ tuyển sinh: 

- Sổ hộ khẩu (phô tô, không cần công chứng);  

- Giấy khai sinh (bản sao/bản chính) hoặc Trích lục khai sinh;  

- Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình mầm non (bản gốc, nếu c );  

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 1 (theo m u của trường);  

- Các hồ sơ thuộc diện hư ng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu c ). 

* Lưu ý: Nhà trường tạm thời chưa nhận những hộ khẩu mới nhập vào địa 

bàn nhà trường tuyển sinh. 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022, đề nghị các bộ phận, 

cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được 

giao./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG 
- UBND xã (thay b/c); 

- Trư ng các Thôn/Buôn (p/h); 

- Đài truyền thanh xã (t/t); 

- Lưu: VT.  

                                                                                               

                                                                                    Phan Trọng Anh      

 

 

 

 

 

 

 


