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VỀ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện hướng dẫn của Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số
2313/SGDĐT-KTKĐ ngày 23 tháng 8 năm 2021 về Hướng dẫn đăng ký nhập học lớp 10
THPT năm học 2021-2022, Trường THPT Hàn Thuyên xin thông báo đến phụ huynh học
sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Hàn Thuyên năm học 2021-2022 một số nội
dung cụ thể như sau:
Bảng điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT đã được công bố trên Website
www.hcm.edu.vn của Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 23 tháng 8 năm 2021. Phụ huynh học
sinh, học sinh đối chiếu với điểm xét tuyển trên Phiếu báo điểm xét tuyển lớp 10 THPT năm
học 2021-2022 để biết được thí sinh trúng tuyển vào trường theo thứ tự nguyện vọng 1, 2, 3
đã đăng ký.
Thời gian đăng ký nhập học: từ ngày 24 tháng 8 năm 2021 đến 16g30 ngày 27 tháng
8 năm 2021
Đăng ký nhập học theo hình thức trực tuyến: phụ huynh học sinh, học sinh vào
Website của trường THPT Hàn Thuyên https://thpthanthuyen.hcm.edu.vn, đăng nhập vào
đường link https://forms.gle/4prNnZSarptWjZLV8 để khai báo thông tin và gửi file bản scan
Phiếu báo điểm xét tuyển lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Các loại hồ sơ bản chính sẽ nộp
bổ sung trực tiếp khi có thông báo.
Đăng ký mua sách giáo khoa theo hình thức trực tuyến: phụ huynh học sinh, học
sinh vào Website của nhà sách Fahasa https://www.fahasa.com/sgk?affId=6ir8s6&attempt=1
Phụ huynh đăng ký trực tiếp trên trang, để lại thông tin và số điện thoại. Nhà sách sẽ thông
báo cho phụ huynh, giao sách tận nơi.
Lưu ý:
Tuyệt đối không thay đổi nguyện vọng sau khi công bố kết quả tuyển sinh.
Nhà trường chỉ tiếp nhận việc đăng ký của thí sinh có tên trong Danh sách trúng
tuyển 3 nguyện vọng thường và danh sách tuyển thẳng (do Phòng GDĐT chuyển) của
trường THPT Hàn Thuyên.

Sau khi hoàn tất việc đăng ký nhập học (16g00 ngày 27 tháng 8 năm 2021), nhà trường
sẽ tiến hành xếp lớp 10, 11, 12, phụ huynh học sinh, học sinh xem danh sách lớp và Thời
khoá biểu trên trang Website của trường https://thpthanthuyen.hcm.edu.vn (dự kiến ngày 1
tháng 9 năm 2021)

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Võ Ngọc Sơn

