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THÔNG BÁO  

Về việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022 
 

   Căn cứ Công văn số 498/SGDĐT-GDTrH ngày 09/4/2021 của Sở GDĐT 

Quảng Ngãi về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp bậc THCS, THPT 

năm học 2021-2022;  

 Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-SGDĐT ngày 11/01/2021 của Sở GD&ĐT 

Quảng Ngãi về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2021-

2022; 

   Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 

10 năm học 2021-2022 như sau: 

 I. Chỉ tiêu tuyển sinh tại trường: 365 học sinh. 

II. Đối tượng dự tuyển và địa bàn tuyển sinh 
- Học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc 

chương trình giáo dục thường xuyên, có độ tuổi theo quy định tại Điều 33 

Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều 

lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

- Học sinh đã tốt nghiệp THCS, có hộ khẩu thường trú hoặc đã tốt nghiệp 

THCS tại các trường THCS trên địa bàn huyện Nghĩa Hành được dự tuyển vào 

lớp 10 trường THPT số 1 Nghĩa Hành năm học 2021 - 2022. 

 III. Hồ sơ dự tuyển vào lớp 10, gồm:  

 1) Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 (Theo mẫu qui định của Sở GD&ĐT 

Quảng Ngãi).  

 2) Bằng tốt nghiệp THCS (Bản chính hoặc bản sao đối với thí sinh năm 

trước thi lại); Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh mới xét tốt 

nghiệp THCS năm học 2020-2021. 

 3) Học bạ cấp THCS (bản chính). 

 4) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

 5) Giấy chứng nhận hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm 

quyền cấp (nếu có) như:   

- Con Liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, có cha hoặc mẹ là người 

dân tộc thiểu số, học sinh là người dân tộc thiểu số...(do Phòng Lao động-

Thương binh xã hội huyện cấp);  

- Học sinh đang sinh sống và học tập ở 02 xã Hành Tín Đông, Hành Tín 

Tây (xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn); nộp giấy xác nhận do 

UBND xã cấp hoặc sổ hộ khẩu thường trú photo công chứng. 

 6) 02 ảnh (3x4) kiểu ảnh CMND, viết các nội dung Họ và tên, ngày tháng 

năm sinh, trường THCS vào mặt sau ảnh, dán vào đơn đăng ký dự thi.  

Ghi chú: 
- Đối với thí sinh tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 thì phải có Giấy 

xác nhận do ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi cư trú về việc không trong thời gian 

thi hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật. 
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- Đối với trường hợp tuyển thẳng như: Học sinh khuyết tật; học sinh là 

người dân tộc rất ít người; học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; 

văn nghệ; TDTT; cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và 

THPT nộp giấy chứng nhận liên quan để được tuyển thẳng theo quy định. 

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển 03 môn gồm Toán, Ngữ văn và 

Tiếng anh. 

IV. Thời gian phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ, kiểm tra dữ liệu   

1. Phát hành hồ sơ: Dự kiến phát hành hồ sơ tại trường từ ngày 16/5 đến 

ngày  18/5/2021.  

2. Thời gian thu nhận hồ sơ: Từ ngày 24/5 đến 26/5/2021, cụ thể: 

 * Chiều ngày 24/5/2021: gồm học sinh các trường: THCS Hành Minh - 

THCS Huỳnh Thúc Kháng - THCS Hành Thuận - THCS Hành Nhân  - THCS 

Phạm Văn Đồng - THCS Nguyễn Kim Vang  - THCS Hành Trung - THCS 

Hành Dũng. 

 * Chiều ngày 25/5/2021: gồm học sinh các trường: THCS Lê Khiết - 

THCS Hành Thiện  - THCS Hành Tín Đông và THCS Hành Tín Tây. 

 Đối với những học sinh có hồ sơ chưa đầy đủ, không trùng khớp dữ liệu 

(họ tên, ngày sinh, giới tính,…) giữa các loại giấy tờ liên quan thì bộ phận tuyển 

sinh sẽ trả lại cho học sinh, học sinh phải hoàn thành hồ sơ và nộp chậm nhất 

ngày 26/5/2021). 

3. Học sinh dự tuyển kiểm dò dữ liệu thi  

Thời gian: 14h00 ngày 27 tháng 5 năm 2021  

Địa điểm: Trường THPT số 1 Nghĩa Hành  

Nội dung: Học sinh kiểm tra lại thông tin đăng ký dự thi của thí sinh so 

với phiếu số 2, nếu có sai sót báo lại bộ phận tuyển sinh của trường (Văn phòng) 

trong ngày để điều chỉnh dữ liệu trước khi nộp Sở GD&ĐT. 

V. Thời gian tổ chức kỳ thi:  

- Thời gian học sinh dự thi tập trung để nhận thẻ dự thi và học quy chế 

thi: 14h00 ngày 01/6/2021. 

- Lịch thi: Ngày 04/6/2021 và sáng 05/6/2021; thời gian cụ thể sẽ thông 

báo tại bảng tin nhà trường và website nhà trường: c3so1nghiahanh.edu.vn 

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 của 

Trường THPT số 1 Nghĩa Hành. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng 

mắc xin liên hệ qua các số điện thoại 0935953977 (Thầy Chu Anh Tuấn - Phó 

hiệu trưởng) hoặc số điện thoại 0353775005 (Cô Võ Thị Thanh Tuệ - Văn thư) 

để được giải đáp, hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận:                  
- Phòng GD-ĐT (p/h); 

- Các Trường THCS trong huyện; 

- Hiệu trưởng, các PHT;  

- Lưu VT, TS10. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký)  

 

 

Lê Văn Triều 
 

 

 


