
SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:120 /KH-THPTBTM  Bắc Trà My, ngày 06 tháng 5 năm 2022  

V/v triển khai kế hoạch tuyển sinh lớp 

10 năm học 2022-2023 

                           

   

    Kính gửi:  - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo  huyện Bắc Trà My; 

                      - Hiệu trưởng các trường Tiểu học-THCS, THCS  trên toàn 

huyện. 

                             

 Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của 

UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh 

lớp 10 vào các trường trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh vào các trường 

chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2022-2023; 

Căn cứ hướng dẫn số 941/SGDĐT-CNTTKTĐG ngày 04 tháng 05 năm 

2022 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về việc V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 

10 vào các trường THPT  năm học 2022-2023. 

Căn cứ Công văn 1496/BGDĐT-GDTrH 2022 triển khai thực hiện chương 

trình giáo dục trung học năm học 2022-2023. 

 Nay trường THPT Bắc Trà My ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 

học 2022-2023, cụ thể như sau: 

I. Tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT công lập  

1. Phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh  

- Phương thức tuyển: xét tuyển theo phân vùng tuyển sinh đến trường trung 

học cơ sở (THCS) trên địa bàn theo QĐ 1188/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 

2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch và phương thức 

tuyển sinh lớp 10 vào các trường trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh vào 

các trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm học 2022-2023.  

- Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển không quá 80% số học sinh tốt nghiệp THCS 

năm học 2021-2022 theo phân tuyến tuyển sinh sau khi đã trừ đi số học sinh trúng 

tuyển vào các trường THPT chuyên biệt và số học sinh là người dân tộc thiểu số 

2. Độ tuổi dự tuyển: 

Tuổi của học sinh vào học lớp 10 được thực hiện theo quy định tại Điều 33 

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 về việc Ban hành Điều lệ 

trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, cụ thể:  

a) Tuổi của học sinh vào học lớp 10 năm học 2022-2023 là 15 tuổi (Sinh 

năm 2007). Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học 

sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm 

hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học THCS. 

 b) Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở 

tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định (Sinh năm từ 2004 đến 2006).   

c) Học sinh không được lưu ban quá 03 lần trong một cấp học.  

d) Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước 

tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học. 

3. Đối tượng tuyển sinh: 



 2 

Đối tượng tuyển sinh là người học đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo 

dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên có độ tuổi theo quy định 

ở trên. 

II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển   

a) Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu quy định tại Phụ lục III);  

b) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;  

c) Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THCS (hoặc bằng tốt nghiệp bổ túc 

THCS) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời trong năm xét tuyển;  

d) Học bạ chính cấp THCS; hoặc bản sao học bạ chính cấp THCS có xác 

nhận của hiệu trưởng trường THCS nếu học sinh đó có đăng ký dự tuyển vào 

trường THPT chuyên (kèm giấy tiếp nhận hồ sơ của trường THPT chuyên);  

đ) 01 ảnh 3x4cm được chụp theo kiểu ảnh Giấy chứng minh nhân dân 

(hoặc Thẻ căn cước công dân) trước ngày thi không quá 01 năm;  

e) Các giấy chứng nhận thuộc diện tuyển thẳng, ưu tiên do cơ quan có thẩm 

quyền cấp (nếu có). 

Lưu ý: - Tất cả hồ sơ trên được bỏ vào bì hồ sơ theo mẫu. 

            - Đối với người học đã trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022, 

nhưng sau đó nghỉ học, được học lại lớp 10 năm học 2022-2023 với  các điều 

kiện như sau: Có đơn xin học lại lớp 10 và có cam kết của cha, mẹ học sinh về 

chấp hành những quy định của nhà trường; trong đơn có xác nhận của xã, thị trấn 

trong suốt thời gian nghỉ học, học sinh chấp hành tốt những quy định về an ninh 

trật tự của địa phương; không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không 

giam giữ hoặc vi phạm pháp luật. 

III. Phương thức tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh 

1. Phương thức tuyển: Xét tuyển theo học bạ cấp THCS  

2. Đối tượng xét tuyển: Tất cả các học sinh tốt nghiệp THCS của các trường 

THCS trên địa bàn huyện Bắc Trà My. 

3.Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển 80% số học sinh tốt nghiệp THCS năm 

học 2021-2022 sau khi đã trừ đi số học sinh trúng tuyển vào trường THPT 

chuyên biệt trên địa bàn tỉnh. 

IV.Đối tượng tuyển thẳng 

Tuyển thẳng vào lớp 10 THPT các đối tượng sau đây:  

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú (gọi là ĐT1);  

- Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người (gọi là ĐT2; theo quy định 

của Chính phủ);  

- Học sinh khuyết tật (gọi là ĐT3);  

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể 

thao; cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở, 

trung học phổ thông (gọi là ĐT4). 

V. Chế độ ưu tiên  

1. Nhóm đối tượng 1 (gọi là ƯT1): 

Cộng 1,5 điểm cho thí sinh thuộc nhóm đối tượng 1 được quy định tại 

khoản 2 Điều 7 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 

GDĐT, cụ thể: 

- Con liệt sĩ; 

- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; 



 3 

- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; 

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như 

thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách 

như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; 

- Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 

- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; 

- Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến 

ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

2. Nhóm đối tượng 2 (gọi là ƯT2): 

Cộng 1,0 điểm cho thí sinh thuộc nhóm đối tượng 2 được quy định tại 

khoản 2 Điều 7 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 

GDĐT, cụ thể: 

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con 

của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%; 

- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; 

- Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như 

thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như 

thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”. 

3. Nhóm đối tượng 3 (gọi là ƯT3): 

Cộng 0,5 điểm cho thí sinh thuộc nhóm đối tượng 3 được quy định tại 

khoản 2 Điều 7 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 

GDĐT, cụ thể: 

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; 

- Người dân tộc thiểu số; 

- Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn. 

Lưu ý: Thí sinh thuộc nhiều nhóm đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng một 

nhóm đối tượng được ưu tiên cao nhất. 

VI.  Điểm xét tuyển - Cách thức xét tuyển 

1. Điểm xét tuyển: Gồm điểm kết quả rèn luyện, học tập và điểm cộng 

thêm, cụ thể: 

Điểm xét tuyển = 
Tổng điểm kết quả rèn luyện, học 

tập của 4 năm học ở cấp THCS  
+ 

Điểm ưu tiên 

(nếu có) 

* Lưu ý : Học sinh lưu ban ở lớp học nào thì lấy điểm của năm học lại 

lớp đó 

- Điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của học sinh ở 

cấp trung học cơ sở được tính như sau: 

+ Hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 10 điểm; 

+ Hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 09 điểm; 

+ Hạnh kiểm khá, học lực khá: 08 điểm; 

+ Hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung 

bình: 07 điểm; 

+ Hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực 

khá: 06 điểm; 

+ Trường hợp còn lại: 05 điểm. 



 4 

- Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên (nếu có). 

2. Cách thức xét tuyển  

Căn cứ chỉ tiêu được giao và điểm xét tuyển, tiến hành xét tuyển từ điểm cao 

xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp chỉ tiêu cuối cùng có nhiều điểm xét 

tuyển bằng nhau thì lấy tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có 

tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống thấp; nếu vẫn có trường hợp bằng điểm 

nhau thì tổng điểm trung bình của môn Toán và môn Ngữ văn của năm học lớp 9 cao 

hơn sẽ được trúng tuyển. 

VII. Quy trình tuyển sinh:   

Bước 1: Trường THCS đăng kí hồ sơ và nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10 tại 

Phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My.  

Bước 2: Các trường THCS hướng dẫn thí sinh đã và đang học lớp 9 cách 

thức làm hồ sơ đăng ký dự tuyển, thu nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra hồ sơ và lập 

danh sách học sinh đăng kí xét tuyển.  

Bước 3: Hội đồng tuyển sinh trường THPT Bắc Trà My thu nhận hồ sơ. 

Lưu ý: Khi nộp danh sách 

-Các trường THCS nhập đúng theo mẫu nhà trường gởi, khi nộp hồ sơ đề 

nghị các trường THCS gởi 02 bảng bằng văn bản có chữ kí đóng dấu của xác 

nhận của Hiệu trưởng (nhà trường kí nhận 1 bản và gởi lại cho trường THCS 1 

bản lưu). 

-Gởi  file mềm (đính kèm theo KH này) và đổi tên file theo mẫu TS10-

truong_THCS_....xls(file đã nhập liệu) qua bộ phận phụ trách tuyển sinh của nhà 

trường theo địa chỉ email sau:dophantruong91@gmail.com, số điện thoại: 

0392994796.  

- Dữ liệu nhập bằng Excel, Font chữ Times New Roman,Font style: 

Regular; Size: 12. 

Bước 4: Trường THPT Bắc Trà My nhập danh sách thí sinh xét tuyển vào 

Hệ thống Quản lý thi; kiểm tra dữ liệu xét tuyển. 

Tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ, danh sách đăng ký xét tuyển của thí sinh 

theo Quyết định thành lập Tổ kiểm tra của Hiệu trưởng trường THPT. Cập nhật 

lại dữ liệu trên Hệ thống Quản lý thi sau khi tổ chức kiểm tra hồ sơ, rà soát, kiểm 

tra dữ liệu; cập nhật lại danh sách thí sinh trúng tuyển sau khi loại những thí sinh 

đã trúng tuyển vào trường chuyên, PTDTNT tỉnh trên Hệ thống Quản lý thi. 

Bước 5: Sở GD&ĐT phê duyệt và ra quyết định thí sinh trúng tuyển vào 

lớp 10 của trường và trường thực hiện thông báo thí sinh trúng tuyển để gọi học 

sinh nhập học (  trước ngày 20/08/2022). 

Bước 7: Trường THPT Bắc Trà My tổ chức xét tuyển bổ sung bù số lượng 

học sinh đã trúng tuyển nhưng không đến nhập học (trước ngày 19/9/2022). 

*Lưu ý:  

- Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình 

GDPT 20218 đối với lớp 10 nên Cha mẹ học sinh khi mua sách cho con em 

mình thì mua theo danh mục SGK đã được phê duyệt ứng với tổ hợp môn 

mà học sinh lựa chọn. Nhà trường sẽ công bố danh mục SGK  về các trường 

TH-THCS, THCS sau khi thống nhất sách Anh văn và có Quyết định chọn 

Sách GDQP của Sở GD&ĐT 
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VIII. Công tác tuyên truyền, tư vấn, khảo sát việ lựa chọn tổ hợp môn 

học theo Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10 năm học 2022-2023. 

 Trường THPT Bắc Trà My phối hợp với Phòng GD&ĐT, các trường Tiểu 

học-THCS, THCS  trên toàn huyện để tổ chức việc tuyên truyền đến toàn thể 

quần chúng nhân dân về chương trình GDPT 2018 đồng thời tổ chức tư vấn cho 

học sinh việc lựa chọn tổ hợp các môn học cho phù hợp với đặc điểm, sở thích, 

năng lực, sở trường của từng học sinh và phù hợp với việc chọn nghề sau khi tốt 

nghiệp THPT. 

 Trường THPT Bắc Trà My tổ chức đánh giá về CSVC, lực lượng giáo viên 

hiện tại của nhà trường để xây dựng hệ thống các tổ hợp và tổ chức việc khảo sát 

(có thể trực tiếp hoặc trực tuyến) lựa chọn của học sinh. Trên cơ sở đó xây dựng 

kế hoạch, phương án triển khai chương trình GDPT 2018 đạt kết quả tốt nhất. 

IX. Thời gian thực hiện kế hoạch tuyển sinh 10 

Thời gian Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị tham gia 

Hoàn thành trước 

ngày 12/5/2022 

Trường THPT Bắc Tà My 

gửi tờ trình đề xuất danh 

sách các thành viên 

HĐTS lớp 10 

THPT Bắc Trà 

My 

Phòng KT-

KĐCLGD-CNTT 

Từ ngày 9/5/2022  

đến ngày 

14/5/2022 

Trường THCS liên hệ 

phòng GDĐT để nhận 

mẫu đơn, hướng dẫn đăng 

ký xét tuyển. 

Các trường 

THCS 
Phòng GDĐT 

Từ 10/5 ngày 

20/5/2022 

Tổ chức tư vấn, khảo sát 

việc lựa chọn tổ hợp các 

môn học của học sinh 

Phòng GDĐT 

Trường THPT Bắc 

Trà My, Các trường 

THCS 

Từ ngày 

20/5/20212 

đến ngày 

10/6/2022 

Trường THCS thông báo 

các thông tin về tuyển 

sinh lớp 10; hướng dẫn 

học sinh làm hồ sơ đăng 

ký xét tuyển; thu nhận hồ 

sơ của học sinh; lập danh 

sách học sinh đăng ký xét 

tuyển (bản in, tập tin) 

Các trường 

THCS 
 

Từ 10/6 đến 

14/6/2022 

Trường THCS bàn giao 

hồ sơ tuyển sinh; danh 

sách thí sinh đăng ký xét 

tuyển (bản in), và gửi qua 

mail: 

dophantruong91@gmail.

com tập tin dữ liệu tuyển 

sinh cho trường THPT 

Bắc Trà My 

Các trường 

THCS 
THPT Bắc Trà My 

Trường THPT Bắc Trà 

My tiếp nhận hồ sơ tuyển 

sinh của thí sinh tự do. 

THPT Bắc Trà 

My 
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Thời gian Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị tham gia 

Hoàn thành  trước 

ngày 01/7/2022 

Tổ chức kiểm tra, rà soát, 

đối chiếu hồ sơ và danh 

sách đăng ký xét tuyển, 

dữ liệu xét tuyển; nhập 

danh sách thí sinh xét 

tuyển vào Hệ thống Quản 

lý thi. Cập nhật lại dữ liệu 

trên Hệ thống Quản lý thi 

sau khi tổ chức kiểm tra 

hồ sơ. 

THPT Bắc Trà 

My 
 

Từ ngày 

05/7/2022  

đến ngày 

09/7/2022 

Tổ chức kiểm tra, rà soát 

hồ sơ, danh sách đăng ký 

xét tuyển của thí sinh theo 

Quyết định thành lập Tổ 

kiểm tra của Hiệu trưởng 

trường THPT. Cập nhật 

lại dữ liệu trên Hệ thống 

Quản lý thi sau khi tổ 

chức kiểm tra hồ sơ. 

THPT Bắc Trà 

My 
 

Hoàn thành  trước 

ngày 10/7/2022 

Hội đồng tuyển sinh 

trường THPT tiếp tục rà 

soát, kiểm tra dữ liệu; cập 

nhật lại danh sách thí sinh 

trúng tuyển sau khi loại 

những thí sinh đã trúng 

tuyển vào trường chuyên, 

PTDTNT tỉnh trên Hệ 

thống Quản lý thi; chuẩn 

bị các hồ sơ liên quan để 

trình Sở GDĐT. 

THPT Bắc Trà 

My 
 

Hoàn thành  trước 

ngày 12/8/2022 

THPT Bắc Trà My gửi 

cho Sở GDĐT (qua kênh 

điều hành) các tập tin 

quét dạng PDF bản in có 

chữ ký của trưởng đơn vị 

và đóng dấu của đơn vị): 

+ Tờ trình về đề xuất 

điểm chuẩn, danh sách thí 

sinh trúng tuyển vào lớp 

10; 

+ Quyết định thành lập 

Tổ kiểm tra hồ sơ đăng ký 

xét tuyển lớp 10;  

+ Báo cáo kết quả kiểm 

THPT Bắc Trà 

My 

Phòng KT-

KĐCLGD-CNTT 
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Thời gian Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị tham gia 

tra hồ sơ đăng ký xét 

tuyển lớp 10. 

20/8-21/8/2022 Công bố danh sách trúng 

tuyển và làm thủ tục nhập 

học cho học sinh trúng 

tuyển 

  

Trong vòng 14 

ngày kể từ ngày tổ 

chức Khai giảng 

năm học 2022-

2023 

THPT Bắc Trà My tổ 

chức xét tuyển bổ sung bù 

số lượng học sinh đã 

trúng tuyển nhưng không 

đến nhập học  

THPT Bắc Trà 

My 

Phòng KT-

KĐCLGD-CNTT 
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X. Thời gian nhận Hồ sơ từ các trường THCS: 

TT Thời gian Tên Trường THCS Người t/h 

1 10/6/2022 

Trường PTDTBT TH&THCS Trà Nú  
Trường THCS 

+ Đ/c Tiến 

Trường PTDTBT TH&THCS Trần Phú  
Trường THCS 

+ Đ/c Tiến 

Trường PTDTBT THCS Chu Huy Mân 
Trường THCS 

+ Đ/c Tiến 

2 11/06/2022 

Trường PTDTBT THCS Hoàng Văn Thụ  
Trường THCS 

+ Đ/c Tiến 

Trường PTDTBT THCS Lê Hồng Phong  
Trường THCS 

+ Đ/c Tiến 

Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng  
Trường THCS 

+ Đ/c Tiến 

3 12/06/2022 

Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Trường THCS 

+ Đ/c Tiến 

Trường THCS 19/8  
Trường THCS 

+ Đ/c Tiến 

4 13/6/2022 

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng  
Trường THCS 

+ Đ/c Tiến 

Trường THCS Nguyễn Du 
Trường THCS 

+ Đ/c Tiến 

Trường THCS Nguyễn Huệ  
Trường THCS 

+ Đ/c Tiến 

5 14/6/2022 

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi  
Trường THCS 

+ Đ/c Tiến 

Trường THCS Phương Đông  
Trường THCS 

+ Đ/c Tiến 

  

 

 XI. Tổ chức thực hiện: 

1. Trường trung học phổ thông Bắc Trà My  

 - Lập kế hoạch tuyển sinh, thông báo công khai chỉ tiêu, số lượng đơn đăng 

ký. Niêm yết đầy đủ, kịp thời, rộng rãi các thông tin có liên quan về tuyển sinh 

cho tất cả học sinh và phụ huynh được rõ; 

 - Thông báo lịch thu nhận hồ sơ tuyển sinh, thời gian thu hồ sơ dự tuyển 

cho các thí sinh tự do;  

 - Hướng dẫn và tiếp nhận các hồ sơ dự tuyển do các trường THCS hoặc do 

các thí sinh trực tiếp mang nộp. Nhập chính xác hồ sơ dự tuyển vào máy tính theo 

hướng dẫn của Sở; 

- Tham mưu cho Sở GD&ĐT Quảng Nam thành lập hội đồng tuyển sinh 

theo qui định. 
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2. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

  Phổ biến các văn bản có liên quan đến tuyển sinh cho các trường trực 

thuộc. Hướng dẫn các trường THCS cách thức lập hồ sơ dự tuyển, đăng ký danh 

sách dự tuyển và đôn đốc các trường này thực hiện theo đúng lịch tuyển sinh. 

 Chỉ đạo các trường trực thuộc tổ chức công tác tuyên truyền, tư vấn và 

khảo sát việc lựa chọn tổ hợp theo danh mục tổ hợp mà trường THPT Bắc Trà 

My đã xây dựng.  

  3. Các trường THCS có học sinh dự tuyển 

 - Phối hợp, giúp đỡ trường THPT Bắc Trà My khảo sát tổ hợp đăng ký 

Chương trình học tập theo CT GDPT 2018 

- Thông báo các điều kiện và thông tin về tuyển sinh cho học sinh và phụ 

huynh nắm rõ một cách kịp thời; 

 - Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ dự tuyển; lập danh sách đăng ký dự tuyển; 

thu và nộp các hồ sơ, danh sách của học sinh cho trường THPT Bắc Trà My theo 

đúng lịch tuyển sinh và đúng mẫu quy định; 
 

 Trên đây là Kế hoạch về công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 

của trường THPT Bắc Trà My. Nhận được Kế hoạch này, kính đề nghị  lãnh đạo 

Phòng GD&ĐT huyện Bắc Trà My chỉ đạo các trường TH-THCS, THCS  trên địa 

bàn huyện phối hợp thực hiện để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển sinh 10 năm 

học 2022-2023.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên ( t/h ) 

- Lưu HS TS10 

- Lưu VT 

                                         HIỆU TRƯỞNG  
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Phụ lục  

MÃ TRƯỜNG THCS HUYỆN BẮC TRÀ MY 

( Kèm theo kế hoạch số: 120./KH-THPTBTM ngày 06 tháng 05 năm 2022 của 

trường THPT Bắc Trà My) 

 

 

TT MA Tên Trường THCS HUYEN 

1 KZ01 Trường PTDTBT TH&THCS Trà Nú  Bắc Trà My 

2 KZ02 Trường PTDTBT TH&THCS Trần Phú  Bắc Trà My 

3 KZ09 Trường PTDTBT THCS Chu Huy Mân  Bắc Trà My 

4 KZ14 Trường PTDTBT THCS Hoàng Văn Thụ  Bắc Trà My 

5 KZ10 Trường PTDTBT THCS Lê Hồng Phong  Bắc Trà My 

6 KZ08 Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng  Bắc Trà My 

7 KZ11 Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Bắc Trà My 

8 KZ13 Trường PTDTNT Nước Oa  Bắc Trà My 

9 KZ12 Trường THCS 19/8  Bắc Trà My 

10 KZ03 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng  Bắc Trà My 

11 KZ05 Trường THCS Nguyễn Du  Bắc Trà My 

12 KZ06 Trường THCS Nguyễn Huệ  Bắc Trà My 

13 KZ07 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi  Bắc Trà My 

14 KZ04 Trường THCS Phương Đông  Bắc Trà My 

 

 

 

TT 
Mã 

Huyện 
Tên Huyện  Ghi chú 

1 K Bắc Trà My  

 

TT 

Mã 

Trường 

THPT 

Tên trường   Ghi chú 

1 KBTM THPT Bắc Trà My  

 


