
 
 

SỞ GDĐT TỈNH ĐĂK LĂK 
TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP 

 
Số: 21 /TB-VNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Ea Kar, ngày 10  tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Nộp hồ sơ gốc tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 

 

Thực hiện công văn số 721/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Sở 
GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023; công văn 
972/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn 
công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. 

Để đối chiếu hồ sơ đăng ký trực tuyến với hồ sơ gốc, nhằm đảm bảo việc tuyển sinh được 
chính xác, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch. Hiệu trưởng Trường THPT Võ 
Nguyên Giáp thông báo đến toàn thể học sinh đã đăng ký trực tuyến tuyển sinh vào lớp 10 năm 
học 2022-2023 đến nộp hồ sơ gốc tại Trường như sau: 

- Thời gian: Từ ngày 11/7/2022 đến 11h00, ngày 13/7/2022 

- Địa điểm: Phòng văn thư, Trường THPT Võ Nguyên Giáp 

- Các loại hồ sơ: 

  1/ Học bạ THCS (bản gốc) 

  2/ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (bản gốc) 

  3/ Giấy khai sinh (bản sao) 

4/ Hộ khẩu (photo công chứng) 

  5/ Các giấy tờ ưu tiên khuyến khích khác (nếu có) 

Nếu sau thời gian trên, học sinh không nộp hồ sơ gốc để đối chiếu thì nhà trường sẽ xem 
xét từ chối kết quả xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì liên hệ với Hội đồng tuyển sinh của 
Trường THPT Võ Nguyên Giáp theo số điện thoại 02623 602 788 để được giải đáp./. 

 

 
 

 


