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THÔNG BÁO 

Công tác tuyển sinh lớp 6 - Năm học 2022-2023 

 

Thực hiện Hướng dẫn 1400/SGDĐT-KTQLCL ngày 17/5/2022của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Long An về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1, 

lớp 6, lớp 10 năm học 2022-2023; 

Căn cứ Quyết định 2812/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND huyện 

Cần Giuộc phê duyệt Phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp các trường phổ thông 

năm học 2022-2023; 

Căn cứ Kế hoạch số 1519 /KH-PGDĐT ngày  04/8/2022 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 trên 

địa bàn huyện; 

 Trường THCS Đông Thạnh thông báo công tác tuyển sinh vào lớp 6- Năm 

học 2022-2023 như sau: 

1. Đối tượng 

- Học sinh Hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2021-2022 tại 

trường TH Đông Thạnh, TH Rạch Núi; tại các trường khác địa bàn xã Đông 

Thạnh có hộ khẩu thường trú, tạm trú ở địa bàn xã Đông Thạnh hoặc học sinh có 

cha mẹ làm việc tại UBND, xã Đông Thạnh. 

 2. Hình thức tuyển sinh 

- Xét tuyểncăn cứ trên kết quả công nhận hoàn thành chương trình tiểu học 

và điểm kết quả cuối năm học lớp 5 ở 2 môn Tiếng Việt và Toán. 

  3. Hình thức đăng kí dự tuyển 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THCS Đông Thạnh vào ngày 08/8/2022 

và 09/8/2022. Buổi sáng từ 7h30 đến 10h30, buổi chiều từ 13h30 đến 16h. 

- Đăng kí bằng hình thức trực tuyến trên https://tuyensinh.longan.edu.vn 

từ ngày 09/8/2022 đến 10/8/2022.  

4. Hồ sơ tuyển sinhlớp 6 

- Học bạ bản chính của cấp tiểu học. 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. (Bản sao từ sổ gốc, dán kèm học bạ do 

trường Tiểu học chuyển). 

https://tuyensinh.longan.edu.vn/


 Trên đây là Thông báo công tác tuyển sinh lớp 6 – Năm học 2022-2023 

của trường THCS Đông Thạnh./. 

 

   HIỆU TRƯỞNG    HIỆU TRƯỞNG 

 

 

         

Trương Văn Út 

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT Cần Giuộc (để báo cáo); 

- UBND, Đài phát thanh xã Đông Thạnh (để phối 

hợp); 

- Lưu: VT. 
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