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THÔNG BÁO
Lịch làm việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022
1. Từ ngày 08/8/2021, thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021
-2022 có thể truy cập vào đường dẫn sau để xem điểm:
http://portal.bacgiang.edu.vn/tra-cuu/bang-diem
2. Thí sinh đến trường để xem điểm thi được niêm yết trên bảng tin từ 13h30, ngày
10/8/2021.
Chú ý:
Thí sinh đã xem được điểm trực tuyến ( xem qua mạng internet) thì không nhất thiết phải
đến trường để xem, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp hiện nay.
Thí sinh đến trường xem điểm phải thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt
trước khi vào trường. Thí sinh phải giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét trong quá trình xem điểm
tại trường. Thí sinh có dấu hiệu: Ho, sốt, khó thở,… thì không đến trường xem điểm.
3. Nhà trường nhận đơn xin phúc khảo điểm thi từ ngày 09/8 đến 15h00, ngày 12/8/2021.
Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo đến phòng văn thư nhà trường để nhận mẫu đơn, nộp
đơn và nộp lệ phí phúc khảo theo quy định hiện hành.
4. Ngày công bố điểm chuẩn trúng tuyển: Ngày 21/8/2021, (dự kiến).
Thí sinh xem điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 trên
cổng thông tin điện tử nhà trường: http://thptlucngan1.bacgiang.edu.vn
Danh sách trúng tuyển được công bố trên bảng tin nhà trường từ ngày 22/8/2021.
5. Nhận hồ sơ nhập học:
Thí sinh xem danh sách trúng tuyển; thông báo nộp hồ sơ nhập học, các thông tin chuẩn
bị năm học mới được công khai trên cổng thông tin điện tử và niêm yết trên các bảng tin của nhà
trường.
Thời gian nhận hồ sơ nhập học: Dự kiến: Từ ngày 22/8 đến hết ngày 25/8/2021.
Số điện thoại trực tuyển sinh: 02043 508 313.
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