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SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH 

TRƯỜNG THCS&THPT TRUNG HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 62/TB-THCS&THPTTrH Minh Hóa, ngày 25 tháng 4 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023 
  

Thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển lớp, học sinh cho các trường trung học phổ thông, 

trung học cơ sở và trung tâm giáo dục thường xuyên Quảng Bình năm học 2022-2023; Quyết 

định số 849/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Kế hoạch 

tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ 

thông dân tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 

2022-2023; Hướng dẫn số 693/SGDĐT-QLCL ngày 23/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Quảng Bình về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, Trường 

THCS&THPT Trung Hóa thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-

2023 như sau: 

1. Đối tượng tuyển sinh: Là học sinh có đủ các điều kiện sau: 

a) Đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường 

xuyên. 

b) Có đủ hồ sơ lợp lệ; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không trong thời 

gian bị kỷ luật cấm tham gia dự tuyển. 

c) Có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có 

nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

- Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi. Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp 

học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được 

giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước. 

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy 

định. 

- Học sinh không được lưu ban quá 03 lần trong một cấp học. 

Lưu ý: Học sinh tốt nghiệp THCS ở các trường ngoại tỉnh đồng thời có hộ khẩu thường trú 

ngoại tỉnh có nguyện vọng tham gia dự tuyển phải được Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo 

đồng ý.  

* Đối tượng học sinh được tuyển thẳng:  

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; 

- Học sinh là người dân tộc rất ít người. Lưu ý: Dân tộc Chứt gồm các tộc người 

Sách, Mã Liềng, Arem, Rục, Mày). 

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; 

Cuộc thi KH-KT dành cho học sinh trung học. 

- Học sinh khuyết tật. 

* Chế độ ưu tiên: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

2. Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh:  



 2 

2.1. Chỉ tiêu: 03 lớp (135 học sinh). 

2.2. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển với xét tuyển (Điểm XT=Điểm thi 

môn Toán + Điểm thi môn Văn + Tổng điểm rèn luyện và học tập 04 năm cấp 

THCS + Điểm ưu tiên (nếu có); trong đó thi tuyển 02 môn: Toán và Ngữ Văn. 

Thời gian làm bài: 120 phút. 

3. Địa điểm dự thi; Lịch thi: Nhà trường sẽ thông báo ngay khi có Quyết định đặt địa 

điểm thi của Sở GD&ĐT. 

 

07/6/2022 

 

Sáng Ngữ văn 120 phút 08 giờ 00 phút 8 giờ 05 phút 

Chiều Toán 120 phút 14 giờ 00 phút 14 giờ 05 phút 

4. Hồ sơ tuyển sinh:  

Học sinh làm 02 tờ phiếu đăng ký tuyển sinh giống nhau (theo mẫu Phụ lục 01), có chữ 

ký của học sinh, phụ huynh và Hiệu trưởng của trường nơi học sinh đang học hoặc đã học, 01 

phong bì chứa 01 ảnh màu 3x4 cm kiểu Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân được chụp 

trước thời hạn nộp hồ sơ không quá 06 tháng. 

- Ngoài phong bì đựng ảnh và mặt sau của ảnh: ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, 

lớp, trường đang học hoặc đã học. 

- Trong phiếu đăng ký tuyển sinh, ở Mục “Học sinh lớp 9 tại trường”: học sinh đã 

tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trong tỉnh trước năm 2022, ghi “Thí sinh tự do”; học 

sinh đã tốt nghiệp THCS ngoại tỉnh trước năm 2022, ghi “Thí sinh tự do ngoại tỉnh 1”; 

học sinh đã tốt nghiệp THCS ngoại tỉnh năm 2022, ghi “Thí sinh tự do ngoại tỉnh 2”.  

5. Thời gian nộp hồ sơ: Các trường THCS có HS đăng ký dự thi bàn giao hồ sơ ĐKTS 

(Phiếu ĐKTS và ảnh) tại VP nhà trường chậm nhất 17 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2022. 

Thí sinh tự do nộp hồ sơ ĐHTS tại trường THCS&THPT Trung Hóa. 

Kính mong Lãnh đạo UBND xã, Hiệu trưởng các trường trong vùng tuyển sinh thông 

báo đến tận, phụ huynh và học sinh có nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 trường THCS&THPT 

Trung Hóa được biết. 

 Những vấn đề còn chưa rõ hoặc những ý kiến cần thiết có liên quan đến việc tổ chức 

tuyển sinh, đề nghị các đơn vị, phụ huynh liên hệ về trường THCS&THPT Trung Hóa theo số 

điện thoại: 0942485086 (Cô Nguyễn Thị Lan - VP), 0988983070 ( Thầy Hoàng Văn Hải- Hiệu 

trưởng) hoặc email pt2-3_trunghoa@quangbinh.edu.vn 

Nhà trường xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND các xã (phối hợp chỉ đạo);  

- Các trường THCS, TH&THCS; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Hoàng Văn Hải 

 

mailto:pt2-3_trunghoa@quangbinh.edu.vn
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Phụ lục 01 
(Kèm theo Công văn số: 62/TB-THCS&THPTTrH  ngày 25 tháng 4  năm 2022 

của Trường THCS&THPT Trung Hóa) 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH 

VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT KHÔNG CHUYÊN  

NĂM HỌC 2022 - 2023 
 

Họ và tên: …………………………………………………………… Giới tính: ………………Dân tộc:…………...... 

Sinh ngày: ………/………/………… Nơi sinh: …………………………………………………………………………… 

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………… 

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………Số điện thoại: ………………… 

Học sinh lớp 9 tại trường: …………………………………………………………….……… 

Nguyện vọng tuyển vào trường THPT không chuyên 
(Đối tượng tuyển thẳng, diện tuyển thẳng, điểm ưu tiên, diện ưu tiên thực hiện theo quy định tại Khoản 4, 

Mục II, Kế hoạch tuyển sinh của UBND tỉnh) 

- Nguyện vọng 1 vào trường: THCS và THPT Trung Hóa. 

- Nguyện vọng 2 vào trường: ………………………….…………………………………………………….............. 

- Được tuyển thẳng (Có/Không): ………………………….……………………………………………………… 

- Diện tuyển thẳng: ……………………………………………………...…………………………………………………… 

- Điểm ưu tiên: ……………………………………………………...………………………………………………................... 

- Diện ưu tiên: ……………………………………………………...……………………………………………………............. 

  
 

Lưu ý: Thông tin trong phiếu đăng ký tuyển sinh không được sửa chữa. 
 
 

Ngày      tháng 5 năm 2022 

Học sinh 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 
 

 

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG 

NƠI THÍ SINH ĐANG (ĐÃ) HỌC 
 

Phụ huynh học sinh 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 
 

 

Ngày     tháng 5 năm 2022 

Cán bộ nhận phiếu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Ảnh 3x4 

Đóng dấu giáp 

lai của trường 

nơi học sinh 

đang học 

Số TT:…………... 
(Cán bộ 

nhận phiếu ghi) 
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