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Tự hào kết quả tốt nghiệp THPT năm 2021 của nhà trường 
  

Năm học 2020 – 2021, trường THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân có 634 học 

sinh lớp 12 tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.   

Nhà trường Vui Mừng, Tự Hào và xin được Chúc Mừng 634 học trò đã đạt kết 

quả xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong đó: 

 Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100% (634/634 học sinh đỗ tốt nghiệp). 

 Điểm trung bình xét tuyển đại học (Theo các khối A0, A1, D, C0) là 22,62. 

 Môn Ngoại ngữ có 10 học sinh đạt điểm 10 ; Đạt điểm từ 9 trở lên ở môn Toán 

là 35 học sinh, ở môn Ngữ văn là 10 học sinh. 

 14 học sinh có điểm xét tuyển đại học từ 27 điểm trở lên. Trong đó, hơn 50% có 

điểm xét tuyển từ 24 điểm trở lên. 

Lãnh đạo nhà trường xin gửi lời chúc mừng tới 634 học sinh khối 12 niên khoá 

2018 – 2021 và gia đình. Xin được gửi lời cảm ơn tới 15 thầy cô giáo chủ nhiệm cùng các 

thầy cô giáo bộ môn và 634 gia đình đã luôn đồng hành cùng nhà trường trong suốt 3 năm 

học vừa qua để các con có một môi trường giáo dục tốt nhất. 

Chúc 634 học sinh khối 12 niên khoá 2018 – 2021 yêu quý tiếp tục gặt hái được 

nhiều thành công trong bước đường sắp tới và trong cuộc sống.  

THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân luôn là nhà, luôn chào đón các con và mong 

ước được thấy các con trưởng thành, trở thành người có ích cho Xã hội.  

Thầy cô và mái trường luôn yêu thương, tin tưởng và dõi theo các con cập bến bờ 

mơ ước! 

 


