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Số:    68 /TB-NH1 Nghĩa Hành, ngày 18 tháng 6 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký nguyện vọng xếp lớp 10 năm học 2021-2022  
 

   Để đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu phát triển năng lực của bản thân đối với những học sinh 

trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 tại Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành. 

 Trường thông báo đến thí sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 tại đơn vị một 

số nội dung liên quan đến việc xếp lớp năm học 2021-2022 như sau: 

 1) Yêu cầu phụ huynh, học sinh cài đặt zalo cho số điện thoại cá nhân đang sử dụng để tham 

gia các nhóm khối 10 nhận thông báo và liên hệ khi cần thiết. 

2) Dự kiến điểm chuẩn 24.90 (không có môn điểm dưới 1,0) được chia thành 09 lớp, các lớp 

học theo sách giáo khoa chương trình cơ bản và học tự chọn theo các khối cụ thể: 

 - 05 lớp:  Toán + Lý + Hóa   Kí hiệu:  A 

 - 01 lớp:  Toán + Lý + Anh  Kí hiệu:  A1 

 - 01 lớp:   Toán + Hóa + Sinh  Kí hiệu:  B 

 - 02 lớp:  Toán + Văn + Anh  Kí hiệu:  D 

3) Mỗi học sinh có quyền đăng kí 02 nguyện vọng để xếp lớp theo thứ tự gồm nguyện vọng 

1, nguyện vọng 2 tương ứng với tổ hợp môn tự chọn để trường xếp lớp. 

Ví dụ: 

STT Họ và tên Ngày sinh Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Số ĐT liên hệ 

01 Nguyễn Văn A 01/01/2006 A A1 0914220977 

02 Phạm Thị B 02/01/2006 A1 B 0915977220 

03 Trần Văn C 03/02/2006 D A1 0916227790 

...      

4) Cách thức đăng ký trực tuyến trên internet qua email từ 7h00 ngày 19/6/2021 đến 17h00 

ngày 26/6/2021 (không tập trung đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tổ chức thi tốt 

nghiệp THPT 2021) theo các bước: 

Bước 1: Mở google và đăng nhập email: khoi10nh1@gmail.com (với mật khẩu 

1462122@nh1). 

Bước 2: Mở file "Đăng kí xếp lớp 10 năm học 2021-2022" sau đó nhắp chuột vào "Mở trong 

trang tính" và tìm tên trong danh sách trúng tuyển rồi điền các thông tin 04 mục gồm: Ngày sinh, 

nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, Số điện thoại liên hệ theo các ô tương ứng như ví dụ ở mục 2, hệ 

thống sẽ tự động lưu đăng kí của bạn. 

Bước 3: Kiểm tra thông tin đăng kí từ 15h00 đến 17h00 ngày 26/6/2021 trên email: 

khoi10nh1@gmail.com (với mật khẩu 1462122@nh1) trước khi hệ thống đóng để lấy dữ liệu. 

Bước 4: Xem danh sách dự kiến xếp lớp 10 năm học 2021-2022 trên trang thông tin điện tử 

của trường tại địa chỉ: c3so1nghiahanh.quangngai.edu.vn vào ngày 28/6/2021.  

Mọi vướng mắc, phát sinh đề nghị học sinh, phụ huynh liên hệ với nhà trường qua số điện 

thoại 0935953977 - Thầy Chu Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng để được giải đáp, hướng dẫn./. 

 Nơi nhận: 
- Các trường THCS trong huyện; 

- Hiệu trưởng, các PHT;  

- Zalo, email các học sinh; 

- Lưu VT, TS10. 
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