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THÔNG BÁO 
THU HỒ SƠ TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2021 – 2022 

(đối với học sinh các địa bàn giáp ranh) 

 

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ea 
Kar về việc phân tuyến tuyển sinh cho các trường THPT, TTGDNN-GDTX trên địa bàn 
huyện Ea Kar, năm học 2021-2022; 

Trường THPT Võ Nguyên Giáp thông báo kế hoạch thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm 
học 2021-2022 đối với học sinh các địa bàn giáp ranh như sau: 

1. Hồ sơ tuyển sinh 

Theo quy định, mẫu hồ sơ đăng ký dự tuyển do Sở GDĐT phát hành thống nhất trong 
toàn tỉnh. Các loại hồ sơ nộp để xét tuyển xem tại kế hoạch tuyển sinh đã được niêm yết trên 
bảng tinh hoặc trang web của nhà Trường. 

2. Phương thức tuyển sinh 

Xét tuyển (xét theo kết quả học tập và hạnh kiểm 4 năm học THCS 

3. Kế hoạch cụ thể 

3.1. Thu hồ sơ: Từ ngày 07/6/2021 đến 29/6/2021, nộp trực tiếp tại Trường THPT Võ 
Nguyên Giáp vào các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. 

3.2. Kiểm dò dữ liệu: Từ ngày 05 đến 12/7/2021. Dữ liệu được niêm yết tại bảng tin và 
trang web của nhà trường, phụ huynh và học sinh kiểm dò và báo lại nhà trường nếu có sai 
sót. 

3.4. Danh sách trúng tuyển vào lớp 10, năm học 2021-2022: Dự kiến công bố trước 
ngày 30/7/2021 (Do Sở GDĐT quyết định, được niêm yết tại bảng tin và trang web của 
Trường) 

3.5. Trả hồ sơ cho học sinh không trúng tuyển: Sau khi công bố danh sách trúng tuyển. 

Mọi thắc mắc xin gọi đến số điện thoại 02623602788 để được giải đáp./. 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT; 
- UBND Huyện; 

- Phòng GD&ĐT Huyện; 
- Lưu VT.  
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