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THÔNG BÁO TUYỂN SINH 
VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 18/5/2021 của UBND huyện Thanh Trì về 

việc Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn 

huyện Thanh Trì. Trường THCS Thanh Liệt thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021 

- 2022 như sau: 

1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:   

- Phương thức: Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND 

huyện Thanh Trì quy định. 

- Đối tượng tuyển sinh: Những học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học có độ tuổi 

đúng quy định ( sinh năm 2010, theo giấy khai sinh hợp lệ) cư trú trên địa bàn xã Thanh Liệt. 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển 498 học sinh, chia thành 12 lớp 

3. Hồ sơ dự tuyển: gồm có  

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu); 

- Bản chính học bạ cấp Tiểu học  

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

- Bản phôtô sổ hộ khẩu không cần công chứng (kèm theo bản chính để đối chiếu) 

hoặc Giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện Thanh Trì; hoặc giấy 

xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã Thanh Liệt 

* Nhà trường phát hành hồ sơ dự tuyển và hướng dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh trực 

tuyến từ ngày 10/07/2021 đến hết ngày 17/07/2021, trong giờ hành chính tại phòng 

thường trực của trường. 

4.Thời gian tuyển sinh: 

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Từ ngày 18/7/2021 đến ngày 20/7/2021 

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp:    Từ ngày 23/7/2021 đến ngày 28/7/2021 

5. Địa điểm tuyển sinh: Tại tầng 1- Phòng học số 100 và phòng thư viện nhà 

trường. Trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đề nghị CMHS khi đến làm 

thủ tục  tuyển sinh thực hiện đúng khuyến cáo “ 5K” của Bộ y tế để phòng chống dịch 

Covid-19. 

Nhà trường xin trân trọng thông báo để CMHS biết và thực hiện. Xin cảm ơn sự tin 

tưởng, quan tâm hợp tác của các bậc CMHS. 

* CMHS có thể xem chi tiết tại địa chỉ: thcsthanhliet.hanoi.edu.vn 

* Điện thoại liên hệ:  024.36884212 
 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì; 
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- Lưu: VP. 
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