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THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh trực tuyến lớp 6 năm học 2020-2021
Thực hiện các công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng, của Phòng
GD&ĐT quận Thanh Khê V/v tuyển sinh năm học 2020-2021 trong thời gian thực hiện
giãn cách xã hội và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19;
Trường THCS Nguyễn Thị Minh xin thông báo đến quý phụ huynh học sinh
(PHHS) về kế hoạch tuyển sinh trực tuyến như sau:
1. Địa bàn tuyển sinh
Từ tổ 01 đến tổ 38 thuộc phường Thạc Gián.
Từ tổ 01 đến tổ 28 thuộc phường Vĩnh Trung.
2. Thời gian tuyển sinh trực tuyến:
Từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 26/8/2020 (vào các ngày trong tuần, từ thứ 2 đến
thứ 6).
3. Hình thức tuyển sinh
Trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 theo chỉ đạo
của UBND thành phố Đà Nẵng, nhà trường tạm dừng việc trực tiếp nhận hồ sơ tuyển
sinh. Việc tuyển sinh nhà trường thực hiện theo 2 hình thức sau:
3.1. Tuyển sinh trực tuyến qua ứng dụng Zalo
PHHS ghi đầy đủ thông tin quy định trên PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LỚP 6-NĂM
HỌC 2020-2021 (theo mẫu Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng ban hành), sau đó chụp hình
lại phiếu đăng kí đã ghi, gửi hình ảnh phiếu đăng kí qua địa chỉ zalo:
Danh sách địa chỉ zalo của các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh của trường:
- Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh: 0382394785 (nhận hồ sơ từ tổ 01 đến tổ 20 thuộc
phường Thạc Gián).
- Thầy Huỳnh Tấn Lành: 0934315198 (nhận hồ sơ từ tổ 21 đến tổ 38 thuộc
phường Thạc Gián).
- Cô Phạm Thị Kiều Thu: 0905925505 (nhận hồ sơ từ tổ 01 đến tổ 28 thuộc
phường Vĩnh Trung).
3.2. Tuyển sinh trực tuyến qua phần mềm tuyển sinh
PHHS vào phần mềm tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ: tuyensinhdanang.com để
đăng ký (phần mềm tuyển sinh này đã được hướng dẫn tại trường tiểu học).

4. Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh
Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội và phòng, chống dịch covid-19 khi có
thông báo của các cấp quản lí, nhà trường sẽ trực tiếp thu nhận hồ sơ tuyển sinh và sẽ có
thông báo thời gian cụ thể đến quý PHHS.
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh trực tuyến lớp 6 năm học 2020-2021 của trường
THCS Nguyễn Thị Minh Khai./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT quận (để báo cáo);
- UBND phòng Thạc Gián (để phối hợp);
- UBND phường Vĩnh Trung (để phối hợp);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƢỞNG

(đã ký)
Nguyễn Thị Ngọc Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lâp - Tự Do - Hạnh Phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LỚP 6 - NĂM HỌC 2020 - 2021.
TRƢỜNG THCS NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Quận (huyện): Thanh Khê – Thành phố Đà Nẵng
Mã hồ sơ đăng ký trực tuyến:
1. Sơ yếu lý lịch:
Họ và tên học sinh:.......................................................................................................................................
Sinh ngày………….tháng…………. năm……………..Nam: ………Nữ…………..
Nơi sinh: (Tỉnh, Thành phố): ......................................................................................................................
Họ, tên cha: .................................................Nghề nghiệp:…………………..Điện thoại:……...………
Họ, tên mẹ: .................................................Nghề nghiệp:……………………..Điện thoại:……...………
Địa chỉ thường trú: Số nhà: ………………………...Đường:…………………………………………….
Thôn (Tổ dân phố): …………………………….xã (phường)……………………………………………
Quận (Huyện);……………………………………Điện thoại học sinh nếu có:…………………………..
Địa chỉ tạm trú: Số nhà: ………………………...Đường:…………………………………………….
Thôn (Tổ dân phố): …………………………….xã (phường)……………………………………………
Quận (Huyện);……………………………………Điện thoại học sinh nếu có:…………………………..
Học lớp 5 năm học 20 …..-20……..tại Trường Tiểu học:……………………………………………….
Quận (Huyện) :…………………………………Tỉnh (thành phố)………………………………………

2. Kết quả học tập, rèn luyện
a) Xếp loại, đánh giá cuối năm
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4

Lớp 5

b) Điếm bài kiểm tra định kì cuối năm lớp 5:
Tiếng Việt

Toán

Khoa học

Lịch sử và địa lí

Ngoại ngữ

Tin học

c) Giải tại các cuộc thi, hội thi, giao lưu, năng khiếu,. .. đã đạt trong năm học lớp 5:
- Môn:……………………………………..Giải:………………………..Cấp:…………………………
- Môn:……………………………………..Giải:………………………..Cấp:…………………………
- Môn:……………………………………..Giải:………………………..Cấp:…………………………
- Môn:……………………………………..Giải:………………………..Cấp:…………………………
3. Diện đƣợc hƣởng chế độ ƣu tiên:
…………………………………………………………………………………………………………..
4. Đăng ký học ngoại ngữ 1: Anh……….; Pháp:……………..; Nhật:…………………
5. Đăng ký học ngoại ngữ 2: Anh……….; Pháp:……………..; Nhật:…………………

(Đối với các trường có ngoại ngữ 2)
Thanh Khê, ngày………..tháng………năm 2020
Phụ huynh
Học sinh
(ký và ghi rõ họ, tên)
(ký và ghi rõ họ, tên)

