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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022
Căn cứ công văn số 2193/SGDĐT-KTKĐ ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xét tuyển lớp 10 chuyên, tích
hợp, lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022;
Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với
giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ công văn số 2313/SGDĐT-KTKĐ ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn đăng ký nhập học lớp 10 trung
học phổ thông năm học 2021-2022.
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh thông báo về việc tuyển sinh lớp 10 năm học 2021
- 2022 cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG
Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (theo danh
sách trúng tuyển được Sở Giáo dục và Đào tạo công bố) được đăng trên website của trường.
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh năm học 20212022:
Điểm nguyện vọng 1: 21,4
Điểm nguyện vọng 2: 21,9
Điểm nguyện vọng 3: 22,4
II. HỒ SƠ NHẬP HỌC
Phụ huynh và học sinh cần chuẩn bị: (khi học sinh đi học trở lại sẽ nộp trực tiếp tại
trường)
1. Đơn xin nhập học (theo mẫu của trường)
2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (bản sao trích lục hoặc bản sao có công chứng)
3. Học bạ THCS (bản chính)
4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (bản chính)
5. Phiếu báo điểm tuyển sinh 10 trên có ghi 3 nguyện vọng (bản chính)
6. Đơn xin dự tuyển lớp 10 có ghi 3 nguyện vọng (bản chính)
7. Giấy chứng nhận hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có)
III. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE
Học sinh xác nhận nhập học lớp 10 tại trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh bằng cách
đăng ký trực tuyến theo các bước sau:
1. Vào website của trường bằng địa chỉ: http://thptnguyenhuucanh.hcm.edu.vn
2. Bấm vào đường link https://forms.gle/4wyBhktyunvgA7799 và điền đầy đủ các
thông tin theo yêu cầu.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/8/2021 đến 16g30 ngày 27/8/2021.
4. Nếu thực hiện đúng sẽ nhận được một tin nhắn gửi qua email; và học sinh chụp
hình " Phiếu báo điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022" của học sinh
gửi lại nhà trường qua địa chỉ Mail: nguyenhongthienit@gmail.com. (yêu cầu phụ
huynh và học sinh bắt buộc phải có địa chỉ email).
LƯU Ý: Nếu phụ huynh và học sinh có thắc mắc về cách điền thông tin đơn xin
nhập học lớp 10 (Mẫu: google form), vui lòng liên hệ Thầy Hồng Thiên, số điện
thoại 0932.062.654
5. Sau khi đăng ký trực tuyến phụ huynh và học sinh cần chuẩn bị những hồ sơ mà
nhà trường đã ghi ở Mục II để khi nhập học thì nộp theo thông báo của trường.
6. Phụ huynh và học sinh có thể tham khảo về nhà trường thông qua những thông tin
trên website của trường.
IV. MỘT SỐ THÔNG TIN
1. Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, địa chỉ số 845 Hương lộ 2, phường Bình Trị
Đông A quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Quý phụ huynh và học sinh xem thành tích và các hoạt động của nhà trường tại
website trường.
3. Học sinh học theo chương trình cơ bản và học 2 buổi ngày (bắt buộc).
4. Học sinh sẽ được nhà trường tổ chức học tiếng Anh bản ngữ với người nước
ngoài, Tin học chuẩn quốc tế MOS và các chương trình giáo dục kỹ năng sống.
5. Được tham gia các câu lạc bộ theo sở thích và nguyện vọng.
6. Các thông tin về đồng phục, nội quy học sinh … phụ huynh, học sinh vui lòng
đọc kỹ các thông báo trên trang website trường.

HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- HĐTS 10;
- Học vụ (để thực hiện);
- PHHS & HS;
- Lưu VT.

Lâm Đức Tín

