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THÔNG BÁO 

Tuyến sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2022-2023  

 

Thực hiện công văn số 1357/SGD&ĐT-KHTH, ngày 12/8/2022 của Sở GD&ĐT 

Lào Cai về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa bàn huyện Mường 

Khương. Văn bản số 1389/SGD&ĐT_GDTrH ngày 17/8/2022 của Sở GD&ĐT Lào Cai 

về việc tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2022-2023. Trường THPT số 1 Mường 

Khương thông báo tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2022-2023 tại trường THPT 

số 1 Mường Khương như sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển bổ sung (lần 2): Tuyển bổ sung 45 học sinh. 

2. Đối tượng tuyển bổ sung: Là học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh của trường, 

có điểm thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 và chưa được phê duyệt trúng tuyển 

đợt 1 (Chưa đỗ lần 1). 

3. Điều kiện dự tuyển 

- Hoc sinh, gia đình học sinh có nguyện vọng xét tuyển bổ sung vào lớp 10 năm 

học 2022-2033 tại trường THPT số 1 Mường Khương thì nộp đơn xin tuyển bổ sung 

cho nhà trường trước ngày 24/8/2022. 

- Mẫu đơn, học sinh, phụ huynh liên lạc với nhà trường để được hướng dẫn. 

4. Hình thức thông báo  

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử của trường THPT Số 1 Mường Khương, 

http://thptso1muongkhuong.laocai.edu.vn 

- Niêm yết tại bảng thông báo tại nhà trường. 

- Gửi các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn; các trường THCS. 

Trên đây là thông báo tuyển sinh bổ sung năm học 2022-2023 của đơn vị, kính 

mong UBND các xã, thị trấn; các trường THCS trên địa bàn tuyển sinh; Trung tâm 

VHTT&TT huyện; Phòng Văn hóa, thông tin huyện phối hợp thông báo. Trường THPT 

số 1 Mường Khương xin trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện (b/c); 

- Phòng GD&ĐT huyện (b/c); 

- UBND xã, thị trấn (p/h); 

- Các trường THCS trên địa bàn (p/h); 

- Trung tâm VHTT&TT (p/h); 

- Phòng Văn hóa, thông tin (p/h); 

- Chuyển Web (Đ/c Quý) 

- Cán bộ, GV, NV (t/h); 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phan Như Quỳnh 
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