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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh một số nội dung tuyển sinh vào các trường mầm non,  

lớp 1 tiểu học, lớp 6 trung học cơ sở năm học 2021-2022 

 

Ngày 10/5/2021, Ủy ban nhân huyện Cao Lộc đã ban hành Kế hoạch số 

185/KH-UBND về việc Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 tiểu học, lớp 6 

trung học cơ sở năm học 2021-2022. Tuy nhiên, đến ngày 20/5/2021, Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Lạng Sơn ban hành Công văn số 1408/SGDĐT-QLCL về việc Hướng 

dẫn thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến đầu các cấp học MN, TH, THCS năm 

học 2021-2022. Để đảm bảo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 tiểu 

học, lớp 6 trung học cơ sở năm học 2021-2022 được thực hiện kịp thời, đồng nhất, 

đúng quy định theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân huyện Cao 

Lộc thông báo điều chỉnh một số nội dung tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 

tiểu học, lớp 6 trung học cơ sở năm học 2021-2022 trong Kế hoạch số 185/KH-

UBND, ngày 10/5/2021 như sau: 

1. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo Cao Lộc ban hành văn bản hướng dẫn về 

tiêu chí xét tuyển sinh đối với các trường có số hồ sơ đăng ký nhiều hơn chỉ tiêu tuyển 

sinh được giao (hoàn thành trước 10/6/2021). 

2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo Cao Lộc ban hành quyết định thành lập Hội 

đồng tuyển sinh đầu cấp MN, TH, THCS theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 

1408/SGDĐT-QLCL, ngày 20/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

3. Điều chỉnh thời gian tuyển sinh cấp TH, THCS của các nhà trường theo 02 

đợt, cụ thể như sau: 

- Đợt 1: Thực hiện từ ngày 21/6/2021 đến hết ngày 25/6/2021. 

- Đợt 2: Thực hiện từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021. 

UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương đôn đốc, hướng 

dẫn trường thực hiện; hiệu trưởng các trường thông báo công khai niêm yết nội dung 

trên đến học sinh, phụ huynh học sinh và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm theo 

hướng dẫn. Trong quá trình triển khai thực hiện các nhà trường nếu có vướng mắc cần 

chủ động báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo để giải quyết./. 
 

Nơi nhận:                                                                               
- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng GDĐT; 

- UBND các xã, thị trấn (phối hợp);          

- Các trường cấp MN, TH, THCS trong huyện;  

- Các cơ sở GDMN ngoài công lập trên địa bàn; 

- CPVP; 

- Lưu: VT.  

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH   
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