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THÔNG BÁO SỐ 3 

V/V TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 

Căn cứ Quyết định số 954/QĐ-SGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Sở 

GD&ĐT Quảng Ninh về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 trường TH, 
THCS&THPT Văn Lang, năm học 2022-2023; 

Trường TH, THCS&THPT Văn Lang thông báo thủ tục nhập học vào lớp 10 

trường TH, THCS&THPT Văn Lang như sau: 

1. Đối tượng nhập học: Học sinh có tên trong danh sách trúng tuyển vào lớp 

10 trường TH, THCS&THPT Văn Lang năm học 2022-2023 theo Quyết định số 

954/QĐ-SGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh (Danh 

sách đã được niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường). 

2. Thời gian, địa điểm nhập học 

- Ngày 29/7/2022: tại 3 phòng lớp 1B, 1C, 1D (tầng 1 nhà C). 

- Sáng 30/7/2022: tại phòng tuyển sinh (tầng 1 nhà A). 

- Thời gian làm việc: sáng từ 7h30 đến 11h00, chiều từ 14h00 đến 16h30. 

3. Các thủ tục nhập học 

3.1. Nộp hồ sơ nhập học 

(1). Học bạ cấp THCS (bản chính). 

(2). Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (có chứng thực). 

(3). Bằng TN THCS (đối với HS tốt nghiệp trước năm 2022) hoặc Giấy chứng 

nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với HS tốt nghiệp năm 2022) (bản chính). 

(4). Giấy tờ chứng nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm 

quyền cấp (nếu có) 

Lưu ý:  

- Hồ sơ phải đựng trong túi giấy (bì đựng hồ sơ), ghi rõ họ tên, các loại hồ sơ, số 

điện thoại liên hệ. 

3.2. Đóng các khoản kinh phí 

(1). Tiền sửa chữa CSVC/ khóa học: 1.200.000đ/HS. 

(2). Tiền mua máy tính bảng: 3.950.000đ/HS (nếu đăng kí mua tại nhà trường). 

3.3. Đăng kí tổ hợp môn lựa chọn và cụm chuyên đề học tập 

Căn cứ Thông báo số 45/TB/VL-2022 về phương án tổ chức lớp, lựa chọn môn 

học, chuyên đề học tập đối với học sinh lớp 10, năm học 2022-2023 của trường TH, 

THCS&THPT Văn Lang: 



- Học sinh đăng kí tổ hợp môn lựa chọn và cụm chuyên đề học tập theo mẫu 

đơn của nhà trường. 

- Mỗi học sinh được đăng kí 03 nguyện vọng và xếp theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3.  

- Học sinh nộp lại đơn đăng kí cùng hồ sơ nhập học. 

3.4. Đo đồng phục: 

Sau khi hoàn tất các thủ tục ở mục 3.1, 3.2, 3.3, học sinh đo đồng phục tại 

phòng học lớp 1E (tầng 1 nhà C). 

Mọi thắc mắc về thông tin tuyển sinh, thí sinh liên hệ với Văn phòng nhà 

trường (số điện thoại: 0203.3658.005) để được giải đáp.  

       

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐ Tuyển sinh NT; 

- Đăng website, fanpage; 

- Lưu VP. 

HIỆU TRƯỞNG 
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