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THÔNG BÁO 

Về việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2021- 2022; tƣ vấn đăng ký mua 

 sách giáo khoa lớp 6 chƣơng trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 

 
 

Trƣờng PTDTBT THCS Lƣợng Minh xin thông báo đến toàn thể phụ huynh có 

con, em chuẩn bị vào lớp 6 năm học 2021-2022, với các nội dung nhƣ sau: 

1. Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 

- Đối tƣợng: Học sinh đã hoàn thành chƣơng trình tiểu học trên địa bàn xã 

Lƣợng Minh. 

- Hồ sơ tuyển sinh bao gồm các loại nhƣ sau: 

(1) Đơn xin dự tuyển (phụ huynh đến trường nhận và viết nộp lại cho trường) 

(2) Học bạ tiểu học và giấy khai sinh (trường tiểu học đã chuyển giao cho 

trường THCS) 

(3) Giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2021 (bản photo công chứng). 

(4) Sổ hộ khẩu gia đình học sinh (bản photo công chứng) 

(5) Thẻ bảo hiểm y tế (đối với học sinh thuộc diện bán trú) 

(6) Giấy chứng nhận học sinh khuyết tật (nếu có). 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 10/7/2021. 

2. Tƣ vấn và đăng ký mua sách giáo khoa lớp 6 theo chƣơng trình GDPT 2018 

- Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên triển khai chƣơng trình GDPT 2018, vì 

vậy phụ huynh phải trang bị cho con em học sinh lớp 6 một bộ sách giáo khoa để phụ vụ 

học tập. Năm học này nhà trƣờng không có chủ trƣơng cho học sinh mƣợn sách giáo khoa 

nhƣ năm học qua và những năm học trƣớc. 

- Giá tiền một bộ sách giáo khoa lớp 6 chƣơng trình GDPT 2018: 322.000 đồng/bộ 

(chưa tính sách bài tập). Phụ huynh nào đăng ký thì nộp tiền cho nhà trƣờng, sau đó nhà 

trƣờng tổng hợp danh sách và chuyển tiền về phòng giáo dục để tổng hợp mua. Sau khi có 



sách, nhà trƣờng sẽ cử ngƣời đến Phòng giáo dục nhận về và phát cho học sinh theo danh 

sách đã đăng ký. 

3. Địa điểm:  

- Trƣờng PTDTBT THCS Lƣợng Minh. 

- Ngƣời nhận hồ sơ đăng ký: Cô Vi Thị Hồng Năm - nhân viên Văn phòng (số điện 

thoại liên hệ: 0917 345 189). 

Lưu ý: Các phụ huynh đến trƣờng nhớ đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

Trên đây là toàn bộ nội dung thông báo để các bậc phụ huynh đƣợc biết để đến 

nộp hồ sơ xét tuyển và đăng ký mua sách giáo khoa lớp 6 chƣơng trình GDPT 2018. 

Các trƣờng hợp nộp hồ sơ và đăng ký không đúng thời gian quy định, nhà trƣờng sẽ 

không chịu trách nhiệm giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT (báo cáo);  
- UBND xã Lƣợng Minh; 

- Ban quản lý các bản thuộc xã Lƣợng Minh; 

- Lãnh đạo trƣờng (theo dõi); 

- Ban thành tra nhân dân (giám sát);  

- Đăng Website: http://bantruluongminh.edu.vn (thông báo); 

- Lƣu: VT, CM. 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Hƣng Thái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu: Theo Thông báo số 261/TB-DTBTLM ngày 12/6/2021 
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LƢỢNG MINH 
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ĐƠN XIN DỰ TUYỂN 

Vào học lớp 6 cấp THCS năm học 2021 – 2022 

 

Kính gửi: Trƣờng PTDTBT THCS Lƣợng Minh  

Tên em là: ……………………………………………….....(viết chữ in hoa có dấu). 

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………….. 

Nơi sinh: …………………………………………………………………………….. 

Hộ khẩu thƣờng trú: Bản….. ………, Xã …………….. Huyện………….…........ 

Học sinh trƣờng Tiểu học ……………………………………………………………… 

Đƣợc công nhận HTCTTH năm …………….. 

Tên cha……………………………..nghề nghiệp………………….. 

Tên mẹ……………………………..nghề nghiệp………………….  

Số điện thoại liên lạc của phụ huynh…………………………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và đúng sự thật. 

 

Phụ huynh học sinh 

(Ký ghi rõ họ tên) 

               Lượng Minh, ngày ……tháng ……năm 2021 

               Ngƣời dự tuyển 

                 ( Ký ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 


