
 TRƯỜNG THPT ĐỨC HỢP 

     HĐ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
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THÔNG BÁO 

V/v nhập học của học sinh trúng tuyển vào lớp 10  

năm học 2022-2023 

 
Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên ngày 26/01/2022 về việc 

tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023; Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh Hưng Yên ngày 03/3/2022 về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 

cho các trường Trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên và lớp 6 Trường THCS& THPT Hoàng Hoa Thám;Căn cứ Thông báo số 1780/TB-SGD 

ĐT ngày 20/6/2022 của Sở GD-ĐT Hưng Yên v/v thông báo điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi TS 

vào lớp 10 năm học 2022-2023; 

 Trường THPT Đức Hợp thông báo kế hoạch nhập học đối với học sinh trúng tuyển 

như sau: 

1. Thời gian nhập học: Thứ 5 ngày 30/06/2022, từ 7h30 đến 11h00 (Vị trí tập 

trung; Xã Đức Hợp phòng 1 – Cô Thơm, xã Hùng An phòng 2- Cô Hiệp, xã Thọ Vinh 

phòng 3, xã Phú Thịnh phòng 4 – Thầy L. Quân, xã Ngọc Thanh phòng 5 – Thầy Sự, xã 

Đồng Thanh phòng 6 – Cô Phượng, xã Mai Động và các xã khác phòng 7 – Cô T. Mai).  

2. Thời gian họp phụ huynh: 15h30 chiều thứ 7 ngày 2/7/2022 (Vị trí họp; Xã 

Đức Hợp phòng 1 – Cô Thơm, xã Hùng An phòng 2- Cô Hiệp, xã Thọ Vinh phòng 3, xã 

Phú Thịnh phòng 4 – Thầy L. Quân, xã Ngọc Thanh phòng 5 – Thầy Sự, xã Đồng 

Thanh phòng 6 – Cô Phượng, xã Mai Động và các xã khác phòng 7 – Cô T. Mai).  

3. Hồ sơ nhập học gồm: 

- Học bạ THCS (bản chính) để kiểm tra; Giấy chứng nhận TN THCS tạm thời 

hoặc Bản sao công chứng bằng TN THCS; Giấy Thông báo điểm thi; Giấy chứng nhận 

đạt giải trong các cuộc thi theo quy chế xếp lớp (bản sao công chứng); 

- Đơn đăng ký nguyện vọng theo nhóm các môn học lựa chọn (mẫu Đơn đăng ký 

nguyện vọng theo nhóm lớp học, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của nhà 

trường tại địa chỉ http://c3duchop.hungyen.edu.vn). 

* Lưu ý: Nhà trường không có mô hình lớp chọn. 

Học sinh không đến làm thủ tục đăng ký nhập học theo đúng thời gian quy định, 

coi như không có nhu cầu nhập học, nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách. 

Học sinh sau khi nhập học, thường xuyên theo dõi trên Cổng thông tin điện tử của 

nhà trường tại địa chỉ http://c3duchop.hungyen.edu.vn để biết thông tin kịp thời. 

 

Nơi nhận: 
- Học sinh đỗ vào lớp 10 trường THPT Đức 

Hợp năm học 2022-2023; 

- Đăng Cổng thông tin điện tử của trường; 

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
HIỆU TRƯỞNG 

HÀ QUANG VINH 
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