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THÔNG BÁO 

TUYỂN SINH  LỚP 6  – NĂM HỌC: 2021 - 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số: 148/KH-THCS TT ngày 15/06/2021 của trường 

THCS Thượng Thanh về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 - 2022, Hội 

đồng tuyển sinh trường THCS Thượng Thanh thông báo tuyển sinh vào lớp 6 

của trường năm học 2021 - 2022 như sau: 

I. Chỉ tiêu tuyển sinh: 315 học sinh/7 lớp. Trung bình: 45 HS/1 lớp 

II. Tuyến tuyển sinh:  

 - Học sinh có hộ khẩu thuộc các tổ dân phố số: 1,3,4,6,8,11,13 phường 

Thượng Thanh, chung cư Homeland, chung cư Rice City Sông Hồng. Các tổ: 

1,19, 26, 27 phường Đức Giang. 

III. Đối tượng tuyển sinh: 11 tuổi (sinh năm 2010). 

  - Học sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa bàn tuyển sinh hoặc có giấy hẹn 

đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận (theo đúng tuyến tuyển sinh). 

  + DT1: Học sinh có hộ khẩu thường trú trùng với nơi ở hiện tại, thuộc 

tuyến tuyển sinh. 

  + DT2: Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại phường nhưng 

khác nơi ở. 

IV. Quy trình tuyển sinh: 

1. Tuyển sinh trực tuyến: 

a. Thời gian: Từ ngày 18/7/2021 đến hết ngày 20/7/2021 (kể cả chủ nhật) 

(CMHS có thể nộp luôn hồ sơ sau khi đăng kí trực tuyến thành công). 

Buổi sáng: từ 8h00’ đến 11h30’ 

Buổi chiều: từ 14h00’ đến 17h00’ 

b. Địa điểm  

- Nếu CMHS có đủ điều kiện về CNTT: Đăng ký cho con tại nhà hoặc tại 

địa điểm có máy tính; Ipad; Điện thoại thông minh có kết nối internet.. 

- Nếu CMHS chưa đủ điều kiện về CNTT: có thể đến trường THCS 

Thượng Thanh hoặc các trường tiểu học, THCS công lập để nhân viên kỹ thuật 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH 

 

Số: 149/TB-THCS TT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thượng Thanh, ngày 22 tháng 06 năm 2021 



2 

 

hỗ trợ. Tại các phòng học tầng 1 - dãy nhà B trường THCS Thượng Thanh, đảm 

bảo dãn cách theo quy định phòng chống covid. 

* Quy trình tuyển sinh trực tuyến: CMHS truy cập trang web: 

http://thcsthuongthanh.longbien.edu.vn hoặc xem thông báo tại bảng tin của 

trường. 

2. Tuyển sinh trực tiếp:  

a. Thời gian:  

- Từ ngày 23/7/2021 đến 28/7/2021 nhận và xét hồ sơ học sinh tuyển sinh 

đúng tuyến. 

- Sáng: từ 8h00’ đến 11h30’ 

- Chiều: từ 14h00’ đến 17h00’ 

b. Địa điểm nộp hồ sơ   

Tại các phòng học – Tầng 1 dãy nhà B - Trường THCS Thượng Thanh - 

Tổ 12 phường Thượng Thanh (đảm bảo dãn cách đúng quy định phòng chống 

dịch Covid). 

c. Hồ sơ gồm:  

-  Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển 

sinh bằng hình thức trực tiếp. 

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu 

học. 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (không ép plastic; không lấy bản khai sinh 

đã sử dụng ở cấp Tiểu học và bản bị rách); 

- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng và kèm theo bản chính để 

đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận. 

- Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn 

độ tuổi quy định (nếu có). 

3. Tuyển sinh bổ sung: 

- Từ ngày 30/7/2021  đến ngày 01/8/2021: Nhà trường tiếp nhận và duyệt 

hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung (nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu). 

4. Công bố danh sách học sinh trúng tuyển và thời gian tập trung HS: 

- Ngày 05/8/2021, nhà trường công khai danh sách học sinh trúng tuyển 

chính thức vào trường năm học 2021 - 2022 tại bảng tin và trên cổng thông tin 

điện tử nhà trường tại địa chỉ: thcsthuongthanh.longbien.edu.vn 

- Học sinh trúng tuyển tập trung tại trường: (Dự kiến) 8h00 Thứ 6 ngày 

http://thcsthuongthanh.longbien.edu.vn/
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20/08/2021 tại trường THCS Thượng Thanh – Tổ 12 phường Thượng Thanh.  

5. Công tác phòng chống dịch bệnh: 

Do diễn biến tình hình dịch Covid 19 đang phức tạp. Đề nghị các bậc 

PHHS và HS khi đến trường tuyển sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm 

bảo phòng chống dịch bệnh: 

- 100% PHHS và HS khi đến trường đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và xịt 

khuẩn trước khi vào tuyển sinh. 

- 100% PHHS và HS tiến hành khai báo y tế. 

- Nhà trường đã bố trí 05 phòng tuyển sinh, đề nghị 100% PHHS và HS 

đến tuyển sinh thực hiện đúng quy định giãn cách theo quy định. 

Trên đây là Thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 - 2022 của 

trường THCS Thượng Thanh. Để biết thêm chi tiết, quý vị cha mẹ HS vui lòng 

liên hệ số điện thoại: 

 043.827.4944 (Hiệu trưởng) 

 039.627.1222 (Phó Hiệu trưởng) 

 0243.655.6066 (Văn phòng) 

hoặc truy cập website: http://thcsthuongthanh.longbien.edu.vn  

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

                CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

         

              Trần Thị Ngọc Yến 
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