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TỜ TRÌNH 

V/v đề xuất tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 trường THPT Bắc Trà My 

năm học 2021 – 2022 
 

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông 

ban hành theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT; 

Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 của  

UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường phổ 

thông, các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2021-2022; 

Căn cứ Công văn số 876/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 04 tháng 5 năm 2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam về việc Hướng dẫn về công tác tuyển sinh 

vào lớp 10 năm học 2021-2022; 

Căn cứ công văn số 1685/SGDĐT-CNTTKTKĐ ngày 23/8/2021 của Sở 

GD&ĐT Quảng Nam về việc xét tuyển bổ sung tuyển sinh lớp 10 vào các trường 

THPT công lập năm 2021-2022. 

Căn cứ vào tình hình học sinh mới tuyển vào lớp 10 không ra lớp của Trường 

THPT Bắc Trà My (Tính đến thời điểm ngày 07/9/2021) 

Căn cứ hồ sơ đăng kí xét tuyển vào trường THPT Bắc Trà My năm học 2021- 

2022 và kết quả kiểm tra hồ sơ của Hội đồng tuyển sinh 10 Trường THPT Bắc Trà 

My. 

Nay trường THPT Bắc Trà My đề xuất tuyển sinh bổ sung theo số lượng học 

sinh không ra lớp cụ thể như sau: 

- Tổng số học sinh mới trúng tuyển không ra lớp: 21(có danh sách kèm theo) 

- Điểm xét tuyển bổ sung đề xuất là 27.5 (điểm trung bình các môn lớp 9: 5.3 

điểm và tổng điểm trung bình môn cả năm của môn Toán và Ngữ văn : 10.2). 

+ Đề nghị công nhận danh sách trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 năm 2021- 

2022 là: 22 học sinh do có 02 học sinh cuối danh sách có các thông số điểm giống 

nhau.(có danh sách kèm theo)  

Vậy trường chúng tôi kính trình Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Nam, phòng 

CNTTKTKĐ xem xét điểm công nhận xét tuyển bổ sung và công nhận danh sách 

học sinh trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 của Trường THPT Bắc Trà My năm học 

2021-2022 như trên. 

Nơi nhận : 
-Phòng KT&KĐCLGDCNTT 

- Lưu VT, HSTS10 

- Lưu HSKĐCL 
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