SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN THỜI
Số: 04/TB/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Trần Văn Thời, ngày 28 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO
(V/v tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017)
Căn cứ công văn hướng dẫn số 1322/SGDĐT-GDPT ngày 27 tháng 4 năm 2016 của lãnh
đạo sở GD&ĐT Cà Mau về việc tuyển sinh vào lớp 10 của trường trong năm học 2016 2017, cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:
1. Đối tượng: học sinh ở tất cả các trường trong địa bàn tỉnh Cà Mau (học sinh ngoài
tỉnh phải có hộ khẩu ở Cà Mau hoặc tạm trú của địa phương).
2. Điều kiện:
- Học sinh đã tốt nghiệp THCS.
- Độ tuổi: từ 15 đến 17 tuổi (sinh năm 1999 đến năm 2001 – học sinh là nữ và học
sinh con dân tộc được tăng thêm 01 tuổi theo quy định).
3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 450 học sinh
II. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: XÉT TUYỂN
III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu thống nhất của trường – phát tại nơi thu nhận).
- Học bạ THCS (bản chính) và bản sao giấy khai sinh (hợp lệ).
- Bằng tốt nghiệp THCS (hoặc giấy chứng nhận tạm thời).
- Giấy chứng nhận cộng điểm ưu tiên – nếu có (con thương binh, con bệnh binh, con liệt sĩ,
con dân tộc, học sinh ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn).
- Giấy chứng nhận cộng điểm khuyến khích (học sinh giỏi cấp tỉnh về văn hóa, văn nghệ, thể
dục, thể thao; cuộc thi khoa học, kĩ thuật; máy tính cầm tay; văn hay chữ tốt; Olympic
tiếng anh; giải toán qua mạng internet; bằng nghề phổ thông…).
IV. ĐĂNG KÍ VÀ NỘP HỒ SƠ:
1. Đăng kí xét tuyển: từ ngày 19/05/2016 đến hết ngày 19/06/2016; nộp hồ tư từ ngày
31/05/2016.
2. Địa điểm: tại văn phòng trường THPT Trần Văn Thời (khóm 7, thị trấn Trần Văn
Thời, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau).
V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ SƠ DUYỆT: NGÀY 20 THÁNG 06 NĂM 2016
Phụ huynh và học sinh muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ số điện thoại: 0983674968
gặp thầy Hùng (Hiệu trưởng); số ĐT: 0919230090 gặp thầy Minh Hai (P.Hiệu trưởng); số
ĐT: 0935180596 gặp thầy Hiền (P.Hiệu trưởng); số ĐT:0949732797 gặp cô Triều (P.Hiệu
trưởng) để được hướng dẫn thêm.
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