
 

THÔNG BÁO 
Nộp hồ sơ xác nhận học tại trường THPT Nguyễn Trung Trực 

Năm học 2022 – 2023 

 

Căn cứ vào kết quả trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022 – 2023 được Sở GDĐT 

phê duyệt. Trường THPT Nguyễn Trung trực thông báo nhận hồ sơ trúng tuyển như sau: 

1. Hồ sơ gồm: 

- Sơ yếu lí lịch (theo mẫu). 

- Phiếu đăng ký nguyện vọng học môn thể dục tự chọn, học định hướng nghề 

nghiệp (theo mẫu). Phiếu đăng ký học môn tăng cường (nếu có); Phiếu đăng ký mua sách 

giáo khoa (nếu có). 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (có đủ ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh: xã – huyện 

– tỉnh). 

- Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ 

sở tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. 

- Học bạ cấp Trung học cơ sở (bản chính). 

- Hai (2) ảnh 3cm x 4cm (kiểu ảnh CMND – không đeo khăn quàng); mặt sau ghi 

rõ họ tên, ngày tháng năm sinh. 

- Bản phô tô căn cước công dân/ Mã số định danh, (Sau khi nhập học nhà trường 

lấy Mã số học sinh là số thẻ Căn cước công dân của học sinh.). 

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có). 

- Giấy xác nhận do Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học 

đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước, không trong thời gian thi hành án 

phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật). 

Học sinh nộp hồ sơ không đúng với nội dung đã đăng ký thi tuyển sinh (khai 

gian) sẽ bị trả lại và xử lý kết quả thi theo quy định. 

2. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày học sinh nhận được thông báo 

trúng tuyển vào lớp 10 đến hết ngày 16/07/2022. 

3. Địa điểm: Văn phòng Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Số 393, đường 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. ĐT: 

02973863519 
 

Nơi nhận: 
- Đăng trên Website; 

- Học sinh trúng tuyển vào lớp 10; 

- Lưu: VP. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC 

 

Số:         /TB-THPTNTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
           

Rạch Giá, ngày      tháng 7 năm 2022 


