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THÔNG BÁO 

Tuyển sinh vào lớp 10  

Chương trình song ngữ Tiếng Pháp năm học 2021-2022 

 

 

Thực hiện Công văn số 1071/SGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 5 năm 2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn tuyển sinh 

đầu cấp Chương trình song ngữ Tiếng Pháp năm học 2021-2022, 

Trư ng THPT chuy n    Tự Trọng thông báo th i gian nhận hồ sơ và ti u 

chí xét tuyển như sau: 

1) Phương thức xét tuyển 

- Thực hiện xét tuyển vào lớp 10 lộ trình A, Chương trình song ngữ tiếng 

Pháp. 

- Việc xét tuyển dựa vào kết quả công nhận tốt nghiệp THCS năm học 

2019-2020 và kết quả kỳ thi hết cấp THCS Chương trình song ngữ tiếng Pháp. 

2) Chỉ tiêu tuyển sinh 

01 lớp 10 lộ trình A, không quá 40 học sinh. 

3) Điều kiện dự tuyển 

Học sinh tham gia dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau: 

- Tốt nghiệp THCS Chương trình Tiếng Việt đạt loại khá trở l n; 

- Được công nhận tốt nghiệp THCS Chương trình song ngữ Tiếng Pháp. 

4) Hồ sơ dự tuyển 

Hồ sơ dự tuyển bao gồm: 

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ; 

- Bản sao hộ khẩu; 

- Học bạ THCS (Chương trình tiếng Việt); 

- Học bạ THCS (Chương trình song ngữ Tiếng Pháp đến hết cấp THCS); 

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS Chương trình tiếng Việt (tạm th i); 

- Giấy xác nhận kết quả kỳ thi hết cấp THCS Chương trình song ngữ tiếng 

Pháp. 

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ tất cả đều bỏ trong túi đựng hồ sơ giấy.  
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Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Văn phòng Trư ng THPT chuy n    Tự 

Trọng, phư ng Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 

5) Nguyên tắc xét tuyển 

Căn cứ điều kiện dự tuyển, xét cho đến đủ chỉ ti u. Trư ng hợp số lượng 

hồ sơ dự tuyển cao hơn 40 hồ sơ, thì việc xét tuyển được bổ sung các tiêu chí 

theo thứ tự ưu ti n như sau 

- Xếp loại tốt nghiệp THCS (Chương trình Tiếng Việt); 

- Xếp loại tốt nghiệp THCS (Chương trình song ngữ tiếng Pháp); 

- Điểm trung bình cả năm lớp 9 (Chương trình Tiếng Việt). 

6) Thời gian đăng ký xét tuyển, công bố kết quả 

- Th i gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ ngày 19/5/2021 đến hết ngày 

26/5/2021. 

- Công bố kết quả: ngày 01/6/2021. 

Mọi thắc mắc, xin li n hệ với Văn phòng trư ng theo số điện thoại 

02923821428, hoặc số điện thoại của Ban lãnh đạo: 0908120479; 0982473777 

để được hướng dẫn, giải đáp. 

Nơi nhận: 
- Các phòng Giáo dục; 

- Các trư ng THCS TP. Cần Thơ; 

- Website trư ng; 

- Toàn trư ng; 

-  ưu VP. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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