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TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC 
HONG DUC PRIMARY SCHOOL, SECONDARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL 

                                         Mỹ Hào, ngày 18 tháng 4 năm 2022 

THÔNG BÁO  
V/v tổ chức Kỳ thi cấp học bổng vào lớp 6 năm học 2022 - 2023 

 

Kính gửi: Ban giám hiệu các trường Tiểu học 

        Quý phụ huynh học sinh lớp 5 

Với mong muốn tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho em học sinh lớp 5 chuẩn bị 
bước vào bậc học THCS, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức tổ chức Kỳ 
thi cấp học bổng vào lớp 6 năm học 2022 – 2023. 

1. Đối tượng tham dự: Học sinh lớp 5 năm học 2021 – 2022 có thành tích 
xếp loại Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, rèn luyện học 
kỳ I năm học 2021 – 2022. 

2. Hình thức tổ chức: Làm bài thi tổ hợp 90 phút môn Toán, Tiếng Việt, 
Tiếng Anh, kết hợp với với phỏng vấn. 

3. Thời gian: 14h00 ngày 15/5/2022 tại Trường Hồng Đức. 

4. Kinh phí tổ chức: Không thu lệ phí đăng ký dự thi. 

5. Hình thức đăng ký: Quý phụ huynh có thể đăng ký cho con tham gia 
chương trình theo một trong hai hình thức sau: 

- Đăng ký trực tiếp qua giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Đăng ký trực tuyến qua Website: hongduc.edu.vn 

* Thời gian đăng ký đến hết ngày 10/5/2022. 

6. Quyền lợi của học sinh khi tham gia dự thi 

- Học sinh có cơ hội nhận được:  

+ Giải thưởng: Giấy chứng nhận, phần quà có giá trị (Cơ cấu giải thưởng: 01 
giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba). 

 + Học bổng trị giá lên tới 30 triệu đồng tương ứng với 100% học phí (Theo 
Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2022 – 2023) khi theo học tại Trường Tiểu học, 
THCS và THPT Hồng Đức.  

Nhà trường sẽ tổ chức Gala đặc biệt vào sáng ngày 28/5/2022 vinh danh 
những học sinh có thành thích xuất sắc nhất khi tham gia kỳ thi.  

    Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- Lưu Ban TS – TT 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Văn Tuynh 
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HONG DUC PRIMARY SCHOOL, SECONDARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL 

                                         Mỹ Hào, ngày 18 tháng 4 năm 2022 

THÔNG BÁO  
V/v tổ chức Kỳ thi cấp học bổng lớp 10 năm học 2022 – 2023 

 

Kính gửi: Ban giám hiệu các trường THCS  

Quý phụ huynh học sinh lớp 9  
 

Với mong muốn tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho em học sinh lớp 9 chuẩn bị 

bước vào bậc học THPT, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức tổ chức Kỳ 

thi cấp học bổng vào lớp 10 năm học 2022 – 2023. 

1. Đối tượng tham dự 

Học sinh lớp 9 năm học 2021 – 2022 có đủ các điều kiện sau đây:  

-  Có thành tích đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến hoặc Học sinh giỏi lớp 8 năm 

học 2020 – 2021. 

-  Có thành tích đạt danh hiệu Học sinh tiên tiến hoặc Học sinh giỏi học kỳ I 

lớp 9 năm học 2021 – 2022. 

2. Hình thức tổ chức: Làm bài thi 2 môn Toán, Ngữ Văn. 

3. Thời gian: 8h00 sáng ngày 15/5/2022 tại Trường Hồng Đức. 

4. Kinh phí tổ chức: Không thu lệ phí đăng ký dự thi. 

5. Hình thức đăng ký: Quý phụ huynh có thể đăng ký cho con tham gia 

chương trình theo một trong hai hình thức sau: 

- Đăng ký trực tiếp qua giáo viên chủ nhiệm lớp. 

- Đăng ký trực tuyến qua Website: hongduc.edu.vn 

* Thời gian đăng ký đến hết ngày 10/5/2022. 

6. Quyền lợi của học sinh khi tham gia dự thi 

- Học sinh có cơ hội nhận được: 

+ Giải thưởng: Giấy chứng nhận, phần quà có giá trị (Cơ cấu giải thưởng: 01 

giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba, 03 giải khuyến khích). 
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+ Học bổng trị giá lên tới 40 triệu đồng tương ứng với 100% học phí (Theo 

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 chất lượng cao năm học 2022 – 2023) khi theo học tại 

Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức.  

+ Sử dụng kết quả thi kết hợp với hồ sơ dự tuyển để xét vào tuyển vào lớp 10 

(Hệ cơ bản, hệ chất lượng cao) tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức năm 

học 2022 – 2023. 

Nhà trường sẽ tổ chức Gala đặc biệt vào sáng ngày 28/5/2022 vinh danh 

những học sinh có thành thích xuất sắc nhất khi tham gia kỳ thi.  

    Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu Ban TS – TT 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuynh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


