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THÔNG BÁO  

LỚP 6 VÀ LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022 

HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN 

 

 Căn cứ vào Văn bản  số 1172/PGDĐT  ngày 31/7/2021 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo Cần Giuộc về việc thực hiện tuyển sinh trên phần mền trực tuyến năm học 

2021-2022; 

 Trường Tiểu học và THCS  Phước Vĩnh Tây thông báo tuển sinh lớp 1 và lớp 6 

năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến như sau : 

A. Chỉ tiêu : 

Lớp 1:  107 trẻ  ( 3 lớp ; học 2 buổi ) 

Lớp 6: 81 học sinh ( 2 lớp ) 

B. Đối tượng : 

Lớp 1:   

 Trẻ 6 tuổi( sinh năm 2015) có hộ khẩu thường trú cùng cha ,mẹ hoặc ông bà nội 

,ngoại (chủ hộ là cha ,mẹ hoặc ông bà nội ,ngoại) tại xã Phước Vĩnh Tây; Trẻ là 

con ruột của cán bộ,công chức,viên chức đang công tác tại địa bàn xã Phước 

Vĩnh Tây; Trẻ ở huyện,thị khác đang tạm trú lâu dài  tại xã Phước Vĩnh Tây được 

vào học lớp 1 tại trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây. 

Lớp 6 

  Những học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2020-2021 và 

những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học của những năm học trước nhưng 



chưa vào học lớp 6 THCS, hiện đang cư trú tại xã Phước Vĩnh Tây  được vào học lớp 

6 tại trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây. 

B. Thời gian: 

Đăng kí tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 2/8 đến 14/8/2021 nhận hồ sơ đăng ký 

trực tuyến qua địa chỉ https://longan.tsdc.vnedu.vn/(phụ huynh có thể xem hướng dẫn 

trên wedsite của trường tại địa chỉ : thcsphuocvinhtaycg.edu.vn) 

D.Hồ sơ dư tuyển gồm có : 

a.Lớp 6 : 

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 (nhập trực tuyến). 

- Scan hoặc bản chụp bản sao các giấy tờ sau để gửi vào phần mềm: 

+ Sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, lưu trú; 

+ Các giấy tờ ưu tiên (nếu có). 

+ Đối với học sinh ở địa phương khác chuyển đến: Bản chính học bạ tiểu học có 

trang xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học hoặc giấy chứng nhận đã hoàn thành 

chương trình tiểu học (đối với học sinh học hệ phổ cập). 

b. Lớp 1:  

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 1 (nhập trực tuyến). 

- Scan hoặc bản chụp bản sao các giấy tờ sau để gửi vào phần mềm: 

+ Sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, lưu trú; 

+ Các giấy tờ ưu tiên (nếu có). 

Lưu ý : Tất cả các hồ sơ trên phải đảm bảo tính chính xác,nếu trong quá trình 

đối chiếu có sai sót hoặc không hợp lệ trường sẽ hủy kết quả tuyển sinh đối hồ sơ đó. 

Khi đăng ký xong phụ huynh cần thường xuyên theo dõi kết quả trên tài khoản 

để kịp thời chỉnh sửa,bổ sung hồ sơ nếu có yêu cầu. 

Sau khi trường công bố danh sách đăng ký tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 sẻ thông 

báo thời gian cụ thể để phụ huynh nộp hồ sơ trực tiếp bằng bản giấy các loại hồ sơ 

gồm có : 

a.Lớp 6 : 

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 6  

- Học bạ bản chính tiểu học 

https://longan.tsdc.vnedu.vn/


- Bản sao các giấy tờ sau: 

+ Sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, lưu trú; 

+ Các giấy tờ ưu tiên (nếu có). 

+ Đối với học sinh ở địa phương khác chuyển đến: Bản chính học bạ tiểu học có 

trang xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học hoặc giấy chứng nhận đã hoàn thành 

chương trình tiểu học (đối với học sinh học hệ phổ cập). 

b. Lớp 1:  

- Bản sao khai sinh hợp lệ 

- Đơn xin dự tuyển vào lớp 1  

- Bản sao các giấy tờ sau: 

+ Sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, lưu trú; 

+ Giấy chứng nhận đã học mẫu giáo  

+ Các giấy tờ ưu tiên (nếu có). 

Trong quá trình thực hiện có điều gì thắc mắc liên hệ với ban tuyển sinh nhà 

trường theo số điện thoại của đồng chí  

+Cơ :  0385210181 

+ Quằn :0909603057 
 

         HIỆU TRƯỞNG 

 

 

            Trần Văn Vũ 

 


