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THÔNG BÁO 

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2020 - 2021 
__________________ 

 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của Ủy ban 

Nhân dân quận Liên Chiêu về việc ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 

năm học 2020-2021 trên địa bàn quận Liên Chiểu; 

Căn cứ  Quyết định 63/QĐ-PGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo 

dục năm học 2020 - 2021; 

Thực hiện Công văn số 350/PGDĐT-TH ngày 30/7/2020 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo quận Liên Chiểu về việc triển khai Công văn số 

4930/UBND-SYT của UBND thành phố; 

Trƣờng THCS Lƣơng Thế Vinh thông báo về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 

năm học 2020-2021 nhƣ sau: 

I. ĐỊA BÀN TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ 

Tuyển 360 học sinh hoàn thành chƣơng trình bậc Tiểu học có hộ khẩu thƣờng 

trú trên địa bàn các phƣờng Hòa Minh và thƣờng trú hoặc tạm trú tính đến ngày 

01/6/2020 (cùng với bố, mẹ hoặc bố, hoặc mẹ) trên địa bàn các phƣờng Hòa Khánh 

Bắc nhƣ sau: 

1. Phƣờng Hòa Minh 

Tuyển học sinh có hộ khẩu Thƣờng trú: Từ tổ dân phố 68 đến tổ dân phố 94 

(từ tổ 145 đến tổ 200 cũ). 

2. Phƣờng Hòa Khánh Bắc 

- Tuyển học sinh có hộ khẩu Thƣờng trú: Tổ dân phố 17 và từ tổ dân phố 24 

đến tổ dân phố 42. 

- Tuyển học sinh có hộ khẩu Tạm trú (cùng với bố, mẹ hoặc bố, hoặc mẹ) tính 

đến ngày 01/6/2020 tổ dân phố 17 và từ tổ dân phố 24 đến tổ dân phố 39. 

3. Thời gian nhận hồ sơ: Vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần 

- Thời gian thu hồ sơ: từ ngày 03/8/2020 đến trƣớc ngày 20/8/2020. 

II. QUY ĐỊNH HÌNH THỨC TUYỂN SINH 

1. Hình thức:  Quý Phụ huynh có thể nộp hồ sơ theo các hình thức:  

a) Gửi qua đƣờng bƣu điện: (Địa chỉ: 86 Đặng Huy Trứ, quận Liên Chiểu) 

-  Phiếu đăng kí nhập học (theo mẫu chung của Sở Giáo dục và Đào tạo được 



phát hành rộng rãi tại các nhà sách; nhà trường không phát hành mẫu riêng); 

- Bản chính học bạ tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ; 

- Bản sao giấy khai sinh; 

- Bản sao các loại giấy tờ hƣởng chế độ ƣu tiên, khuyến khích (nếu có). 

- Bản photocopy Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú. 

b) Nộp qua Phần mềm ZALO cho bộ phận trực tuyển sinh nhƣ sau: 

- Cô Lê Thị Hải (0906.446.898) nhận hồ sơ từ tổ dân phố 68 đến 77 Phƣờng 

Hòa Minh 

- Cô Nguyễn Thị Nga (0938.974.555) nhận hồ sơ từ tổ dân phố 78 đến 94 

Phƣờng Hòa Minh. 

- Cô Trần Ngọc Dung (0384.465.504) nhận hồ sơ tổ dân phố 17 và từ tổ dân 

phố 24 đến tổ 42 Phƣờng Hòa Khánh Bắc. 

- Lƣu ý: PHHS chụp và gửi file ảnh:  

+ Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú: để nhà trƣờng kiểm tra và xác nhận đúng theo 

tuyến của địa bàn tuyển sinh. 

+ Phiếu đăng kí nhập học: Điền đầy đủ thông tin (Lƣu ý ghi đầy đủ số Điện 

thoại của Ba, Mẹ để nhà trƣờng tiện liên lạc). 

+ Sau khi nhận hồ sơ, nhà trƣờng sẽ phản hồi cho PHHS biết ngay là hồ sơ có 

đúng tuyến theo quy định hay không. Nếu không đúng tuyến, nhà trƣờng sẽ hƣớng 

dẫn để PHHS nộp hồ sơ đúng tuyến. 

- Nếu Phụ huynh không dùng Zalo hay Internet, thì chờ đến hết thời gian 

giãn cách xã hội nộp hồ sơ tại trƣờng. Nhà trƣờng không nhận những hồ sơ 

không thuộc địa bàn tuyển sinh nhƣ trên. 

Trên đây là thông báo về kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 

của Trƣờng THCS Lƣơng Thế Vinh, nếu có vƣớng mắc, đề nghị các bậc phụ huynh 

liên hệ tại văn phòng nhà trƣờng qua các số điện thoại trên hoặc số 0905.276.728 

(gặp Hiệu trƣởng) để đƣợc hƣớng dẫn giải đáp./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&Đ Q. Liên Chiểu (để b/cáo); 

- UBND các phƣờng: H.Minh, H.Khánh Bắc; 
- Hội đồng tuyển sinh; 
- Niêm yết Bảng tin; 
- Website trƣờng; 
- Lƣu: VT, HSTS. 
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