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 Số:  141/TB-THPTTĐ        Bình Thạnh, ngày  11 tháng 8 năm 2020 

 
THÔNG BÁO 

V/v Tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 –2021 
 

           Căn cứ văn bản số 2509/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo về việc một số quy định về tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông 
năm học 2020 - 2021. 

        Nay trường trung học phổ thông Thanh Đa thông báo lịch nhận hồ sơ học sinh lớp 
10 năm học 2020 - 2021 như sau: 

 1/ Thời gian nhận hồ sơ nhập học từ ngày 17/08/2020 đến 16 giờ 30 ngày 
22/08/2020: 

      - Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút. 

      - Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút. 

Lịch cụ thể: 

Ngày Số thứ tự hồ sơ Ghi chú 

17/08/2020 Nhận học sinh từ số thứ tự 001-150  

18/08/2020 Nhận học sinh từ số thứ tự 151-300  

19/08/2020 Nhận học sinh từ số thứ tự 301-450  

20/08/2020 Nhận học sinh từ số thứ tự 451  

21-22/08/2020 Nhận học sinh còn lại Đến 16 giờ 30 ngày 
22/08/2020 

Đề nghị quí phụ huynh và học sinh xem số thứ tự và đi đúng thời gian trên 
để thuận tiện trong việc nộp hồ sơ. 

2/ Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính trường THPT Thanh Đa (địa chỉ số 
186 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh). 

3/ Hồ sơ nhập học gồm: 

        3.1. Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 có 3 nguyện vọng ưu tiên vào trường trung 
học phổ thông; 

       3.2. Phiếu báo điểm tuyển sinh 10 trên đó có 3 nguyện vọng; 



       3.3. Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính); 

       3.4. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính). Học sinh mới công nhận tốt 
nghiệp THCS nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp và 
nộp bản chính văn bằng vào hồ sơ khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp phát bằng; 

       3.5. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

       3.6. Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có) do cơ 
quan có thẩm quyền cấp; 

       3.7. Các loại giấy trong hồ sơ trường phát hành: Đơn đăng ký nhập học; Đơn đăng 
ký ở bán trú; Phiếu thu thập thông tin,...  

       3.8. Bản sao Thẻ bảo hiểm y tế (nếu có); 

       3.9. 03 ảnh 3x4 mới chụp (không mang khăn quàng đỏ); 

Học sinh đến trường xem thông báo chi tiết, thông tin về trang phục, dụng cụ học 
tập, … 

        Nhà trường không nhận các trường hợp nộp hồ sơ đăng ký muộn hơn so với quy 
định đã nêu ở trên.           
                                                              

                                                                  
Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 

- Dán bảng tin Thông báo; 

- Các TV HĐTS 10; 

- Lưu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


