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THÔNG BÁO 

Điều chỉnh phương thức hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến và thu hồ sơ lớp 6 

Năm học 2021-2022 
 

Căn cứ Công văn số 492/UB ND-KGVX ngày 19 tháng 02 năm 2021 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, 

lớp 10 THPT năm học 2021-2022;  Căn cứ Công văn số 1199/SGD&ĐT-QLT ngày 13 

tháng 4 năm 2021  của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh 

vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022; 

Căn cứ kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2021 của UBND quận 

Long Biên về thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm 

học 2021-2022 quận Long Biên; Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-THCSVH ngày 16 tháng 

6 năm 2021 của trường THCS Việt Hưng về tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022; 

 Để công tác tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc, an toàn, hiệu quả. Hội đồng 

tuyển sinh trường THCS Việt Hưng xin trân trọng gửi tới các bậc PHHS nội dung 

điều chỉnh hình thức hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến và thời gian thu hồ sơ lớp 6 năm học 

2021 - 2022 từ chủ nhật 18/7/2021 đến ngày 20/7/2021 như sau: 

I.  HÌNH THỨC HỖ TRỢ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN 

Do tình hình dịch Covid-19, nhà trường khuyến khích 100% PHHS thực hiện 

tuyển sinh trực tuyến tại nhà theo quy trình sau: 

 
 

 



- Nếu PHHS gặp khó khăn trong quá trình đăng ký thì vui lòng liên hệ theo số điện 

thoại của các thầy, cô giáo trong Ban tuyển sinh nhà trường để được hỗ trợ (trong giờ 

hành chính) 

DANH SÁCH THẦY, CÔ GIÁO HỖ TRỢ TUYỂN SINH 

- Phụ trách: Đồng chí Lê Kim Tuyến - Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh 

- Số điện thoại: 0904717575 

Ngày trực Họ và tên Số điện thoại 

18, 19, 20/ 7/2021 
Hoàng Thị Tố Uyên 0936783639 

Lý Ngọc Lan 0916154498 

 

 - Trường hợp PHHS không có đủ điều kiện để thực hiện tuyển sinh trực tuyến, 

phải hỗ trợ trực tiếp cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch Covid-19 khi 

đến trường. 

II.  TUYỂN SINH TRỰC TIẾP, THU HỒ SƠ HỌC SINH TRÚNG TUYỂN 

VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022 

- Với các trường hợp thuộc đối tượng tuyển sinh trực tiếp, nếu có sự điều chỉnh 

về cách thức thực hiện tuyển sinh, nhà trường sẽ thông báo trước ngày 23/7/2021. 

- Cha mẹ học sinh cập nhật thường xuyên thông báo của nhà trường trên 

Website tại địa chỉ: http://thcsviethung.longbien.edu.vn/ 

 - Trên đây là thông báo điều chỉnh phương thức hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến và 

thu hồ sơ vào lớp 6 năm học 2021-2022 của trường THCS Việt Hưng. 
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