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Số: 356/PGDĐT
V/v dự báo số liệu tuyển sinh và đề cử
nhân sự hội đồng tuyển sinh vào lớp 6
THCS năm học 2020 - 2021.

Phụng Hiệp, ngày 02 tháng 06 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các trường Tiểu học, THCS trong huyện;
- Trường THPT Hòa An;
- Trường THPT Cây Dương;
- Trường Tiểu học và THCS Phương Ninh.
Căn cứ Công văn số 810/KH-SGDĐT ngày 08/5/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Hậu Giang về tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT năm học
2020 - 2021.
Để làm cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2020 –
2021 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, đề nghị các trường phổ thông trực thuộc
Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường THPT Cây Dương, trường THPT Hòa An triển
khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Đối với trường có cấp THCS trong huyện
- Chủ động liên hệ với các trường tiểu học trong địa bàn xã và các trường
ngoài địa bàn (xã/huyện/tỉnh) để nắm số liệu học sinh dự kiến hoàn thành chương
trình tiểu học sẽ dự tuyển vào lớp 6 THCS năm học 2020 - 2021 tại đơn vị.
- Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2020 – 2021 của đơn
vị theo mẫu số 01 (có gửi kèm theo công văn này).
- Đề cử nhân sự Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2020 – 2021
theo mẫu số 02 (có gửi kèm theo công văn này).
Các trường gửi báo cáo số liệu theo mẫu 01 và danh sách đề cử nhân sự theo
mẫu 02 về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp (qua bộ phận Nghiệp vụ
THCS theo địa chỉ email: trungpt.phunghiep@haugiang.edu.vn) chậm nhất đến hết
ngày 12/6/2020.
2. Đối với các trường tiểu học trong huyện
- Phối hợp, hỗ trợ các trường có cấp THCS thực hiện công tác tuyển sinh năm
học 2020 – 2021:
+ Cung cấp số liệu và các thông tin khác liên quan học sinh lớp 5 năm học
2019 – 2020 của đơn vị;
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+ Thông báo rộng rãi đến học sinh/phụ huynh học sinh về thông tin tuyển
sinh vào lớp 6 của các trường có cấp THCS ở địa phương và xã/thị trấn lân cận.
- Hoàn thành và cung cấp (trả) đầy đủ hồ sơ đối với học sinh hoàn thành
chương trình tiểu học năm học 2019 – 2020 ngay sau thời gian kết thúc năm học.
Đề nghị các trường phổ thông có cấp THCS trong huyện khẩn trương triển
khai thực hiện và gửi báo cáo, đề cử nhân sự hội đồng tuyển sinh đúng theo quy
định. Những vấn đề cần trao đổi, các trường liên hệ trực tiếp về Phòng Giáo dục và
Đào tạo (qua bộ phận Nghiệp vụ THCS: đ/c Phạm Thành Trung, ĐT: 0909.138499,
email: trungpt.phunghiep@haugiang.edu.vn) để được hướng dẫn thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, NV.
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