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THÔNG BÁO 

Về việc nhận hồ sơ nhập học lớp 10 năm học 2022 - 2023 

 

 

Căn cứ Công văn số 997/SGDĐT–KTKĐCLGD ngày 16/5/2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh các lớp 

đầu cấp năm học 2022 – 2023; Thông báo số 1008/TB-SGDĐT ngày 18/5/2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh 

vào lớp 6, lớp 10 năm học 2022-2023; Kết quả phê duyệt danh sách học sinh 

trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Gia Viễn năm học 2022-2023 của Sở 

GDĐT Lâm Đồng. 

Trường THPT Gia Viễn thông báo tới cha mẹ học sinh và học sinh trúng 

tuyển vào lớp 10 Trường THPT Gia Viễn năm học 2022-2023 lịch thời gian 

nhận hồ sơ nhập học và tư vấn đăng ký môn học lựa chọn lớp 10 năm học 2022-

2023 như sau: 

1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ 

- Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, sáng thứ 3, ngày 19 tháng 7 năm 2022; hoàn 

thành trước 17 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2022. 

- Địa điểm: Trường THPT Gia Viễn. 

*) Lưu ý:  

- Sau 17 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2022 nếu học sinh không xác 

nhận nhập học thì được xem là từ chối nhập học.  

- Sau khi nộp hồ sơ nhập học, học sinh sẽ nhận phiếu đăng ký tổ hợp môn 

học lựa chọn và tư vấn, hướng dẫn đăng ký lần 1. 

2. Hồ sơ nhập học 

Thực hiện theo mục VI.8 của Công văn số 997/SGDĐT–KTKĐCLGD 

ngày 16/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc Hướng dẫn công 

tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022 – 2023, gồm: 

- Phiếu ĐKTS số 2; 

- Giấy khai sinh: Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực; 

- Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận thường trú của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương; 

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, tuyển thẳng do cơ quan có thẩm quyền 

cấp (nếu có); 

- Học bạ cấp THCS; 
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- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời. 

Trên đây là thông báo lịch thời gian nhận hồ sơ nhập học và tư vấn đăng 

ký môn học lựa chọn lớp 10 năm học 2022-2023 của Trường THPT Gia Viễn./. 

 

Nơi nhận: 
- Các xã: Gia Viễn, Nam Ninh, Tiên Hoàng, Đồng Nai 

Thượng; 

- Các trường THCS: Gia Viễn, Nam Ninh, Tiên Hoàng, 

Đồng  Nai Thượng; 

- Học sinh và cha mẹ học sinh; 

- Website; 

- Lưu: VT. 
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