
 

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:     /TBTS-NTr Minh Hóa, ngày 01 tháng 7 năm 2020 

 
  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC: 2020-2021 

Thực hiện thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông nhiều 

cấp học; 

Công văn số: 817/UBND-KGVX ngày 18/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 

học 2020-2021; 

Công văn số: 1086/HD-SGDĐT ngày 28/5/2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng 

Bình về việc Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2020-2021;  

Quyết định số: 1573/QĐ-UBND 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 học phổ 

thông. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quảng Bình năm học: 2020-2021; Trường 

THCS&THPT Trung Hóa thông báo kế hoạch và thời gian tuyển sinh vào lớp 10 

năm học 2020-2021 như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 03 lớp gồm 135 học sinh 

2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

3. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS trên địa 

bàn tuyển sinh của trường trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi. 

4. Hồ sơ tuyển sinh: 

               - Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ. 

                - Bản sao Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS 

tạm thời. 

- Học bạ THCS (bản chính) 

               - Giấy chứng nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền 

cấp (nếu có). 

               - Giấy xác nhận do UBND xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã 

tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; 

cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật. 

               - Bản sao Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú có xác nhận của Công an 

địa phương  hoặc quyết định điều động cha (mẹ) chuyển đến công tác tại tỉnh Quảng 

Bình (đối với người học ngoại tỉnh chuyển về). 



- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của Sở GD&ĐT). 

- Hai ảnh cỡ 3x4em ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh. 

(Tất cả các loại hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng vào trong 01 túi hồ sơ theo 

quy định) 

               4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tuyển sinh: Thời gian nhận hồ sơ tuyển 

sinh từ ngày 20/7/2020 đến ngày 22/7/2020 tại Văn phòng Trường THCS&THPT 

Trung Hóa . 

     5. Số điện thoại liên hệ: 0942485086 (gặp cô Lan Văn phòng) 

 

      Nơi nhận: 

- Trường THCS Thượng Hóa 

 - UBND xã Thượng Hóa 

- Trường PTDTNT 

- Lưu VP 

 

 

                HIỆU TRƯỞNG   

 

                                                                               Cao Thanh Ninh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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:     /TBTS-NTr Minh Hóa, ngày 01 tháng 7 năm 2020 

 
  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC: 2020-2021 

Thực hiện thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông nhiều 

cấp học; 

Công văn số: 1086/HD-SGDĐT ngày 28/5/2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng 

Bình về việc Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2020-2021;  

Quyết định số: 1040/QĐ-UBND huyện Minh Hóa ngày 10/6/2020 Phê duyệt 

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, Tiểu học; Trung học cơ sở;  

THCS&THPT huyện Minh Hóa. Năm học 2020-2021; 

Quyết định số: 1573/QĐ-UBND 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 học phổ 

thông. Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quảng Bình năm học: 2020-2021; Trường 

THCS&THPT Trung Hóa thông báo kế hoạch và thời gian tuyển sinh vào lớp 6 năm 

học 2020-2021 như sau: 

         1.Chỉ tiêu tuyển sinh: 03 lớp gồm 135 học sinh 

         2.Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

          3.Đối tượng tuyển sinh: Huy động 100% học sinh trong độ tuổi quy định đã 

hoàn chương trình cấp Tiểu học trên địa bàn. 

           4.Hồ sơ tuyển sinh: 

               - Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ. 

- Học bạ Tiểu học  (bản chính) 

               - Giấy chứng nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền 

cấp (nếu có). 

               - Bản sao Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú có xác nhận của Công an 

địa phương  hoặc quyết định điều động cha (mẹ) chuyển đến công tác tại tỉnh Quảng 

Bình (đối với người học ngoại tỉnh chuyển về). 

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu của Phòng). 

- 01 ảnh cỡ 3x4em ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh. 

(Tất cả các loại hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng vào trong 01 túi hồ sơ theo 

quy định) 



               4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tuyển sinh: Thời gian nhận hồ sơ tuyển 

sinh từ ngày 03/8/2020 đến ngày 05/8/2020 tại Văn phòng Trường THCS&THPT 

Trung Hóa . 

     5. Số điện thoại liên hệ: 0942485086 (gặp cô Lan Văn phòng) 

 

      Nơi nhận: 

- Trường TH số 1 Trung Hóa 

 -Trường TH số 2 Trung Hóa 

-UBND xã Trung Hóa 

- Lưu VP 

 

 

                HIỆU TRƯỞNG   

 

                                                                               Cao Thanh Ninh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


