
UBND THÀNH PHỐ CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    
Số: 306 /PGDĐT-VP   TP. Cao Lãnh, ngày 02 tháng 6 năm 2022 

V/v điều chỉnh tiêu chí xét tuyển lớp 6 

trường THCS Kim Hồng 
 

  

Kính gửi:  
 - Hiệu trưởng các trường Tiểu học,THCS; 
 - Trường TH, THCS và THPT Tương Lai. 
  

 Ngày 15 tháng 5 năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thành 

phố ban hành Kế hoạch số 256/KH-PGDĐT về tuyển sinh năm học 2022-2023, 

 Nay Phòng GDĐT Thành phố thông tin đến các đơn vị trường trên địa 

bàn về điều chỉnh tiêu chí xét tuyển lớp 6 trường THCS Kim Hồng như sau: 

 - Điều chỉnh PHỤ LỤC 1C (Thứ tự 1, trường THCS Kim Hồng): Địa bàn 

tuyển sinh như sau: Học sinh có hộ khẩu thường trú cùng cha (mẹ) hoặc ông 

(bà) nội/ngoại tại Phường 1, 2, 3 đang học tại các trường Tiểu học công lập, 

ngoài công lập trên địa bàn Thành phố được đăng ký tuyển sinh lớp 6 

trường THCS Kim Hồng (nếu có nhu cầu). 

 - Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 256/KH-PGDĐT ngày 

15/5/2022 của Phòng GDĐT Thành phố. 

 Phòng GDĐT Thành phố yêu cầu Hiệu trưởng trường THCS Kim Hồng 

điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 của nhà trường. Hiệu 

trưởng các trường Tiểu học công lập, trường TH, THCS và THPT Tương Lai 

thông tin đến cha mẹ học sinh được biết và tạo điều kiện thuận lợi để học sinh 

được xét tuyển theo nguyện vọng./. 

 
Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên;  
- Sở GDĐT;  
- TT/TU, HĐND, UBND TPCL;  
- BTG Thành uỷ;  
- UBND các xã, phường;  
- LĐ, CC phòng GDĐT;  
- Đăng Website phòng GDĐT;  
- Lưu VT, S. Nguyễn Hoàng Thanh 
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