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

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đầu cấp lớp 10 năm học 2021 – 2022
Căn cứ công văn số 1037/SGDĐT-KTKĐ ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10
trung học phổ thông năm học 2021 – 2022;
Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh thời gian và phương án tuyển sinh vào
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 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 công văn số 2313/TB-SGDĐR-KTKĐ ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn đăng ký nhập học lớp 10
trung học phổ thông năm học 2021 – 2022;
Căn cứ danh sách trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Ten Lơ Man ngày 23
tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh,
Trường THPT Ten Lơ Man thông báo về việc tuyển sinh đầu cấp lớp 10 năm
học 2021 – 2022 như sau:
1. Thời gian đăng ký nhập học
Từ ngày 24/8/2021 đến 16g30 ngày 27/8/2021.
2. Đối tượng thực hiện
Học sinh có tên trong danh sách trúng tuyển 3 nguyện vọng thường và trúng
tuyển thẳng (nếu có) do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố.
Bảng điểm chuẩn của Nhà trường đã được công bố trên website
www.hcm.edu.vn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Phụ huynh học
sinh, học sinh đối chiếu điểm xét tuyển trên Phiếu báo điểm xét tuyển lớp 10 trung học
phổ thông năm học 2021 – 2022 để biết được thí sinh trúng tuyển vào trường theo thứ
tự nguyện vọng 1,2,3 đã đăng ký.
3. Hình thức đăng ký nhập học
- Đăng ký trực tuyến tại đường link: https://forms.gle/t56iFDMnCAWV2bYX8
- Thí sinh chuẩn bị bản scan (ảnh chụp) Phiếu báo điểm xét tuyển vào lớp 10
trung học phổ thông năm học 2021 – 2022 để đăng ký.
4. Nộp bổ sung trực tiếp bản chính các loại hồ sơ
- Thời
gian:
thông
báo
sau
tại
website
của
trường
https://thpttenloman.hcm.edu.vn/
- Các loại hồ sơ phải nộp:
 Học bạ THCS (bản chính);

 Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;
 Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THCS
(bản chính);
 Phiếu báo điểm xét tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông (bản chính);
 Giấy chứng nhận điểm cộng ưu tiên (nếu có).
5. Lưu ý:
- Học sinh không được thay đổi nguyện vọng tuyển sinh.
- Nhà trường chỉ tiếp nhận việc đăng ký của thí sinh có tên trong danh sách
trúng tuyển, không giải quyết thay đổi nguyện vọng tuyển sinh. Học sinh thuộc diện xét
tuyển thẳng chỉ được chọn 1 trong hai hình thức là xét tuyển 3 nguyện vọng thường
hoặc diện tuyển thẳng.
- Thời gian công bố danh sách lớp năm học 2021 - 2022 và lịch học trực tuyến:
sẽ có thông báo sau tại website của trường https://thpttenloman.hcm.edu.vn/
- Sau khi tiếp nhận đăng ký, nhà trường phát hiện thí sinh không thuộc diện
trúng tuyển vào trường thì tên thí sinh sẽ bị loại khỏi danh sách học sinh của Nhà
trường.
Trên đây là thông báo tuyển sinh đầu cấp lớp 10 năm học 2021 – 2022 của
trường THPT Ten Lơ Man./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Sở GDĐT;
- Hội đồng TS10 TLM;
- PHHS, HS;
- Lưu: VT,VP.

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thành

