
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh trực tiếp lớp 6 năm học 2021-2022 

 
Thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch                       

COVID-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh cả nước; 

Thực hiện Công văn số 2611/SGD&ĐT-CNTT ngày 20/7/2021 của Sở 

GD&ĐT Hà Nội về việc tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch            

COVID-19, 

Để thuận tiện cho cha mẹ học sinh trong việc đăng ký tuyển sinh lớp 6 năm 

học 2021-2022 và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, trường THCS Đức 

Giang thông báo điều chỉnh thời gian tuyển sinh trực tiếp như sau: 

1. Đối với tuyển sinh trực tuyến: 

- Đối với những học sinh chưa đăng ký tuyển sinh trực tuyến từ ngày 

18/7/2021 đến ngày 20/7/2021, nhà trường tiếp tục hỗ trợ nhận phiếu đăng ký tuyển 

sinh từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021, PHHS có thể gửi thư cho Ban tuyển 

sinh trường THCS Đức Giang theo địa chỉ Email: tuyensinhthcsdg@gmail.com 

(PHHS có thể chụp ảnh mã định danh và mật khẩu, giấy khai sinh, hộ khẩu để gửi 

qua Email) 

2. Đối với tuyển sinh trực tiếp (nhận hồ sơ): 

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, nhà trường chưa nhận hồ 

sơ trực tiếp. Nhà trường sẽ nhận hồ sơ tuyển sinh online, PHHS có thể scan hoặc 

chụp ảnh giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ(nếu có) rồi gửi theo địa chỉ Email: 

tuyensinhthcsdg@gmail.com 

3. Liên hệ ban tuyển sinh 

Số điện thoại nhà trường:  

02438274735 

Cô Đinh Hồng Phương 

0905921188 

Thầy Nguyễn Mạnh Toàn 

0934551293 

Thầy Nguyễn Sơn Tùng 

0974821688 

 

 TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
 CHỦ TỊCH 

  

 (Đã ký) 

  

 Nguyễn Thị Soan 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG 

 

Số: 08/TB-THCSĐG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đức Giang, ngày 22 tháng  7 năm 2021 
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