
 

TRƢỜNG THCS LƢƠNG THẾ VINH 
 

THÔNG BÁO 
Tiếp tục tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 – 2022 

(từ ngày 17/7/2021 đến 31/7/2021) 
__________________ 

 

Để thực hiện công tác tuyển sinh theo chỉ đạo của UBND quận Liên Chiểu, đồng thời 

nghiêm túc chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid; Trường THCS Lương Thế Vinh tiếp 
tục tuyển sinh học sinh vào học lớp 6 năm học 2021-2022 (đợt 2) theo các quy định như sau: 

1. Phƣờng Hòa Minh 

Tuyển học sinh có hộ khẩu THƢỜNG TRÚ hoặc TẠM TRÚ (có nhà ở chính chủ của cha 
mẹ học sinh) 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 hoặc TẠM TRÚ (cùng với bố mẹ, hoặc bố 
hoặc mẹ) tính đến ngày 31/5/2021: Tổ dân phố số 24 đến tổ dân phố 37. 

3. Thời gian thu hồ sơ: Từ ngày 17/7 đến 31/7/2021 (các ngày thứ 2 đến thứ 7) 

4. 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) gồm: 

- 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 hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). 

- Bản photocopy Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú (Có xác nhận nhà ở chính chủ). 

- 02 ảnh cỡ 3x4. 

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

- Cô Nguyễn Thị Thu Trúc (0773.074.276) nhận hồ sơ từ tổ dân phố 68 đến 77 Phường 

Hòa Minh. 

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

- Cô Lê Nguyễn Thị Đoan Trang (0935.324.562) nhận hồ sơ tổ dân phố 24 đến tổ dân 
phố 37 Phường Hòa Khánh Bắc. 

- Lƣu ý: PHHS chụp và gửi file ảnh qua zalo gồm:  

+ Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú: để nhà trường kiểm tra và xác nhận đúng tuyến của địa 
bàn tuyển sinh. 

+ Phiếu đăng kí nhập học: Điền đầy đủ thông tin (Lưu ý ghi đầy đủ số Điện thoại của Ba, 
Mẹ để nhà trường tiện liên lạc). 

Sau khi nhận hồ sơ qua zalo hoặc bưu điện, nhà trường sẽ phản hồi cho PHHS biết ngay 

hồ sơ có đúng tuyến theo quy định hay không. Nếu không đúng tuyến, nhà trường sẽ hướng dẫn 
để PHHS nộp hồ sơ đúng tuyến. Sau thời gian giãn cách và cho phép của các cấp, nhà trường sẽ 
liên hệ từng PHHS (đã nộp hồ sơ qua zalo) để mang hồ sơ gốc đến nộp trực tiếp. 

 

 
 


