
 

 

THÔNG BÁO 

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2022 - 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-THPTTNT ngày 26/2/2022 của Hiệu trưởng 

Trường THPT Thân Nhân Trung về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 

2023; 

           Trường THPT Thân Nhân Trung thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-

2023 cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

Những học sinh đã tốt nghiệp THCS trong cả nước. 

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 

Lớp Chỉ tiêu Học chính khóa Học tăng cường 

03 lớp THPT Chất lượng cao 

(Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tin học) 
105 

250.000 đ/tháng 300.000 đ/tháng 

06 lớp THPT 300 

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 

1. Phương thức tuyển sinh 

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của học sinh ở cấp THCS. 

2. Cách tính điểm xét tuyển 

Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 4 năm tính theo kết quả rèn luyện và học      

tập ở cấp THCS + Điểm ưu tiên (nếu có). 

Xét trúng tuyển: 

Điểm xét trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

3. Chế độ ưu đãi 

- Tuyển thẳng học sinh có học lực Giỏi và hạnh kiểm Tốt. 

- Cấp học bổng hàng tháng cho học sinh có thành tích cao trong học tập và rèn luyện. 

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

- Chương trình đào tạo Ngoại ngữ chất lượng cao: cam kết đầu ra IELTS 5.0/HSK 

cấp 3; 

- Áp dụng chương trình học ngoại ngữ 15 phút mỗi ngày, mục tiêu tốt nghiệp 

THPT có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh/tiếng Trung; 

- Phối hợp với doanh nghiệp đảm bảo đầu ra cho học sinh sau khi tốt nghiệp; 

- Cơ hội thực tập, du học và làm việc ở các trường Đại học nước ngoài như Nhật 

Bản, Israel, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Úc; 

- Tư vấn, định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh; 
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- Học tập gắn với trải nghiệm thực tế; đẩy mạnh và phát triển nghiên cứu khoa học 

cho học sinh; 

- Tập trung rèn luyện, phát triển kỹ năng mềm được lồng ghép qua các hoạt động 

ngoại khóa và qua từng môn học giúp học sinh tự khám phá và phát hiện năng lực của 

bản thân. 

V. HỒ SƠ XÉT TUYỂN 

1. Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường THPT Thân Nhân Trung; 

2. Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ; 

3. Bằng tốt nghiệp THCS (bản sao công chứng) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

THCS (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn bằng vào hồ sơ khi 

được Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp phát bằng; 

4. Học bạ THCS (bản sao công chứng); 

5. Hộ khẩu thường trú (bản công chứng) và Giấy xác nhận nơi cư trú thực tế của 

HS (nếu có); 

6. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy cho phép được 

học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp học dưới (nếu có); 

7. Giấy xác nhận “không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam 

giữ hoặc vi phạm pháp luật” do chính quyền cấp xã, phường nơi cư trú cấp (đối với thí 

sinh dự tuyển đã tốt nghiệp THCS). 

* Các loại phí:  

- Lệ phí xét tuyển: 50.000đ/hồ sơ. 

- Hồ sơ xét tuyển: 20.000đ/hồ sơ.                    

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ 

Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ: Phòng 101, nhà B2, Trường THPT Thân Nhân 

Trung (trong khuôn viên Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang). 

Địa chỉ: TT Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Điện thoại: 0204 3674 526. 

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh: 

1. Cô Ngô Thị Hà Giang: 0904.419.635;  

2. Thầy Trương Văn Thành: 0982.772.284. 

Website: https://thpttnt.edu.vn/ 

Facebook: Trường THPT Thân Nhân Trung. 

Link đăng ký online (trên trang Facebook): https://forms.gle/ZtZjQcRqhEbja54A8 

     Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/4/2022 ÷ 20/8/2022. 

     Học sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học: Từ ngày 25/8 ÷ 30/8/2022. 

Nơi nhận: 
- BGH; Chủ tịch HĐT Trường ĐHNLBG; 

- Sở GD&ĐT Bắc Giang; 

- Các Phòng GD&ĐT; 

- Các đơn vị trong Trường ĐHNLBG; 

- Các trường THCS; 

- Website: Trường ĐHNLBG; Trường THPTTNT; 

- Lưu: VT. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 Diêm Đăng Huân 
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