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THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NHẬP HỌC 

HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2021 - 2022 

 
Ngày 16/6/2021, Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Cầm Bá 

Thước đã họp xét tuyển theo kế hoạch của Sở GD&ĐT, BGH nhà trường thông 

báo điểm chuẩn và kế hoạch nhập học của học sinh lớp 10 năm học 2021 – 

2022, cụ thể như sau: 

I. Kết quả xét tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022: 

- Tổng số chỉ tiêu: 420, trong đó: 

  - Số chỉ tiêu xét tuyển thẳng: 08 

- Số chỉ tiêu xét tuyển qua điểm thi: 412 

- Tổng số thí sinh dự thi và đăng ký xét tuyển bằng điểm thi: 439 

- Điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 năm học 2021 – 2022: 18.8 điểm 

(Điểm chuẩn tính cả điểm cộng ưu tiên, trong đó môn Toán và Văn hệ số 2, 

tiếng Anh hệ số 1, không có điểm môn thi nào dưới 0.5 điểm) 

- Số thí sinh trúng tuyển: 412 

- Số thí sinh có tổng điểm dưới 18.8 điểm, chưa được xét tuyển: 27 

II. Hồ sơ nhập học: 

1. Ngày 20/7/2021 đến 21/7/2021: Học sinh đến trường nhận tờ khai. 

2. Ngày 24/7 và 26/7/2021: Học sinh nạp hồ sơ nhập học. 

2.1. Đối với thí sinh nộp hồ sơ thi tại trường THPT Cầm Bá Thước: 

- Nộp tờ khai do nhà trường phát. 

- Nộp bản photo giấy chứng nhận học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh (nếu có) 

2.2. Đối với thí sinh nộp hồ sơ dự thi tại trường Chuyên Lam Sơn, THPT 

Dân tộc nội trú Ngọc Lặc 

- Nộp tờ khai do nhà trường phát. 

- Hồ sơ học sinh gồm: Học bạ, Giấy CNTN tạm thời, Giấy khai sinh, Giấy 

chứng nhận ưu tiên (nếu có), Bản photo giấy chứng nhận học sinh giỏi văn hóa 

cấp tỉnh (nếu có) 

3. Thời gian thu hồ sơ: 

- Buổi sáng: Từ 7h00 đến 11h00 

- Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h30 

III. Thời gian nhận lớp: 

7h00, ngày 18/08/2021 học sinh tập trung tại trường theo đơn vị lớp. 

 



Lưu ý: 

- Tờ khai ghi đầy đủ thông tin, rõ ràng, sạch sẽ. 

- Học sinh đến trường đăng ký nhập học đúng thời gian, mặc trang phục học 

sinh. 

- Quá thời hạn trên, học sinh không đến đăng ký nhập học, nhà trường coi 

như học sinh đó không có yêu cầu học tại trường THPT Cầm Bá Thước. 
 

Nơi nhận: 

- Các trường THCS thuộc vùng                                                                          

tuyển sinh (để phối hợp) 

- Đăng website nhà trường tại địa chỉ: 

thptcambathuoc-thanhhoa.edu.vn 

- Niêm yết bảng tin (để thông báo) 

- Lưu VT. 

 

                    HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
                          Lê Khả Long 

 


