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THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022
Căn cứ công văn số 2313/SGDĐT-KTKĐ ngày 23 tháng 8 năm 2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn đăng ký nhập học
lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022;
Trường THPT Trần Khai Nguyên thông báo về việc tuyển sinh lớp 10 năm
học 2021 – 2022 cụ thể như sau:
I- ĐỐI TƯỢNG
Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 của trường THPT Trần Khai Nguyên
(theo danh sách trúng tuyển được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí
Minh công bố vào ngày 23/8/2021). Học sinh xem danh sách trúng tuyển tại:
https://thpttrankhainguyen.hcm.edu.vn
II- ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
Học sinh xác nhận nhập học lớp 10 tại trường THPT Trần Khai Nguyên
bằng cách đăng ký trực tuyến theo các bước sau:
1. Bấm
vào đường link: https://bit.ly/Dangkynhaphoclop10THPTTranKhaiNguyen và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.
2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 24/8/2021 đến 16g30 ngày 27/8/2021
3. Nội dung: Học sinh thực hiện theo biểu mẫu và nộp đính kèm hình
chụp/scan: Phiếu báo điểm xét tuyển lớp 10 trung học phổ thông năm
học 2021 – 2022.
4. Các loại hồ sơ bản chính sẽ nộp bổ sung trực tiếp sau (khi có thông báo

của nhà trường) bao gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển lớp 10 có ghi 3 nguyện vọng (bản chính)
- Phiếu báo điểm tuyển sinh 10 trên có ghi 3 nguyện vọng (bản chính)
- Học bạ cấp THCS (bản chính);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (bản chính);
- Giấy chứng nhận hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có);
- Giấy chứng nhận học sinh Giỏi các cấp (nếu có);
Lưu ý:
- Sau khi nộp hồ sơ nhập học, nhà trường phát hiện sai sót so với các
quy định tuyển sinh và không đủ điều kiện trúng tuyển thì thí sinh sẽ bị

loại khỏi danh sách học sinh của trường.
- Học sinh trúng tuyển sẽ xem danh sách lớp trên website trường từ ngày
29/08/2021.
Nơi nhận:
- Dán thông báo;
- Học vụ (để thực hiện);
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