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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO NHẬP HOC
Học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2021 – 2022
Căn cứ Quyết định số 977 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 03 năm 2021 của Ủy ban
Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển
sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021-2022;
Căn cứ Quyết định số 952 /QĐ-GDĐT-KHTC ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2021 2022;
Căn cứ Quyết định số 1576 /QĐ-GDĐT-TC ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh về thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Trường
THPT Phước Long năm học 2021- 2022;
Căn cứ Quyết định số 2709 /QĐ-GDĐT-TC ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy
ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về điều chỉnh thời gian và phương án tuyển sinh các
lớp đầu cấp 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 Tp. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xét tuyển lớp 10 chuyên, tích
hợp, lớp 10 trung học phổ thông công lập điều chỉnh năm học 2021-2022;
Căn cứ công văn số 2718 /UBND-VX ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn thành
phố để quyết liệt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19,
Căn cứ tình hình thực tế, Trường THPT Phước Long thông báo công tác Tuyển
sinh vào lớp 10 tại trường năm học 2021 – 2022 như sau:
I. Đối tượng
Học sinh có tên trong danh sách trúng tuyển lớp 10 năm học 2021 - 2022 của Sở
Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh.
II. Thời gian
Bắt đầu từ ngày 20/8/2021 đến 17h00 ngày 27/8/2021.
III. Hình thức đăng ký:
1. Cha mẹ học sinh, học sinh đăng ký trực tuyến theo đường link:
https://forms.office.com/r/mr30CQeTMN
2. Nộp hồ sơ hợp lệ tại trường khi có thông báo mới.
IV. Hồ sơ tuyển sinh (xếp theo thứ tự).
1. Đơn xin nhập học
2. Đơn xin dự tuyển lớp 10 có ghi 3 nguyện vọng
3. Học bạ cấp THCS (bản chính)
4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (bản chính)
5. Phiếu điểm tuyển sinh 10
6. Khai sinh (bản sao hợp lệ)

7. Thẻ bảo hiểm y tế (bản sao)
8. Giấy tờ khuyến khích, ưu tiên (nếu có)
9. Giấy tờ ưu tiên.
9.1: Đối với học sinh con thương binh, liệt sĩ:
- Nộp 01 sao bản giấy chứng nhận con TB-LS.
- Nộp 01 đơn xin miễn giảm học phí (theo mẫu)
9.2: Đối với học sinh thuộc diện gia đình hộ nghèo hoặc cận nghèo:
- Nộp 01 bản sao sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo
- Nộp 01 đơn xin miễn giảm học phí (theo mẫu)
V. Đồng phục
1. Thực hiện theo quy định về đồng phục của nhà trường năm học 2021 - 2022.
2. Đăng ký đồng phục:
- Cha mẹ học sinh đăng ký theo đường link:
https://tinyurl.com/dang-ki-dong-phuc
- Thời gian đăng kí: hạn chót là ngày 30/8/2021.
VI. Sách giáo khoa
Học sinh chuẩn bị bộ sách giáo khoa cơ bản hiện hành.
VII. Công bố
Ngày 01/09/2021: danh sách xếp lớp tại trang web http://thptphuoclong.hcm.edu.vn
và facebook: Đoàn trường THPT Phước Long.
VIII. Lưu ý
1. Cha mẹ học sinh, học sinh vui lòng đọc kỹ thông tin về nội quy học sinh, đồng
phục, ... trên trang web của nhà trường.
2. Mọi thông tin thắc mắc cha mẹ học sinh liên hệ:
Cô Mai Tuyết Vân - Phó hiệu trưởng: 0909.347934 – Phụ trách về cơ sở vật chất.
Cô Nguyễn Thị Hà - Phó hiệu trưởng: 098.8582815 – Phụ trách về các thủ tục hồ
sơ và chương trình học.
Trên đây là thông báo nhập học của học sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 trường
THPT Phước Long. Đề nghị học sinh nghiêm túc thực hiện./.
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