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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào lớp 10 Trường THPT Gia Phù
Hệ Giáo dục THPT năm học 2021– 2022. ( Lần 2 )
Căn cứ vào kết quả trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Gia Phù năm học 2021–
2022 đã được Sở GD&ĐT Sơn La phê duyệt;
Căn cứ số lượng thí sinh đã rút hồ sơ sau khi trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021
– 2022;
Trường THPT Gia Phù thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung vào lớp 10 năm học
2021 - 2022 như sau.
1. Đối tượng nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung.
- Nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung tất cả những thí sinh có nguyện vọng tham gia học
tập tại trường THPT Gia Phù.
2. Số lượng xét tuyển bổ sung.
- Số lượng được xét tuyển bổ sung vào lớp 10 hệ THPT là 14 học sinh ( số lượng dự
kiến )
3. Cách thức xét tuyển.
- Xét kết quả học tập THCS quy ra điểm, xét điểm từ cao xuống thấp cho tới khi đủ
chỉ tiêu.
- Đối với học sinh chưa rút hồ sơ nhà trường sẽ đưa vào danh sách xét tuyển bổ
sung.
- Đối với học sinh đã rút hồ sơ, nhà trường gia hạn nộp lại hồ sơ.
Hạn nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển bổ sung.
- Thời gian từ ngày 07/9/2021 đến 16 giờ 45 phút, ngày 10/9/2021.
Do tình hình dịch bệnh, cách ly toàn xã hội, để đảm bảo an toàn cho công tác phòng
chống dịch bệnh Covid – 19 nhà trường nhận thông tin theo số điện thoại ( trong giờ hành
chính )
1. Ông : Hà Bình Minh, Số điện thoại: 0345 112 272
2. Bà: Vũ Kim Luận, Số điện thoại: 0388 961 300.
Địa chỉ: Phố Tân Lập, xã Gia Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
Hoặc xem trực tiếp trên website của trường http://thptgiaphu.sogddtsonla.edu.vn
Trường THPT Gia Phù trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Sở GD-ĐT Sơn La;
- UBND các xã; Trường TH&THCS;
- Thông báo Website, bảng tin;
- Lưu VT.
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