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Bình Dương, ngày 16  tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký nhập học đối với học sinh trúng tuyển lớp 10 và rút hồ sơ đối với 

không trúng tuyển, năm học 2022-2023 Trường THPT Bình Phú 

 

Căn cứ Công văn 1506/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 14/7/2022 về việc Thông báo 

điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bình Dương; 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại Trường THPT Bình Phú; 

Ban Giám Hiệu nhà trường thông báo đến tất cả học sinh dự tuyển vào lớp 10 Trường 

THPT Bình Phú năm học 2022-2023 như sau: 

1. Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Bình Phú, năm học 2022-2023 

- Đăng ký nhập học trực tuyến từ ngày 18/7/2022 đến hết ngày 23/7/2022 qua đường 

link: https://forms.gle/4CnSLgh6SnMSQDqLA 

- Tập trung tại trường đợt 1 vào lúc 7g00, ngày 25/7/2022 (Thứ Hai) để nhà trường 

tư vấn, hướng dẫn chọn tổ hợp môn học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, phát 

phiếu đăng ký chọn tổ hợp, biên chế lớp theo các tổ hợp môn và phổ biến sách giáo khoa 
lớp 10 sử dụng trong nhà trường từ năm học 2022-2023. 

- Tập trung tại trường đợt 2 vào lúc 7g00, ngày 01/8/2022 (Thứ Hai) cùng với Phụ 

huynh học sinh để nhà trường tiếp tục tư vấn, hướng dẫn chọn tổ hợp môn lần cuối và 

học sinh phải nộp phiếu đăng ký chọn tổ hợp môn để nhà trường tổ chức biên chế lớp. 

2. Học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Bình Phú, năm học 

2022-2023 

- Rút hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh 10 tại văn phòng nhà trường từ ngày 18/7/2022 

đến hết ngày 23/7/2022. 

Trên đây là thông báo của Trường THPT Bình Phú về việc đăng ký nhập học đối với 

học sinh trúng tuyển và rút hồ sơ đối với học sinh không trúng tuyển lớp 10, năm học 

2022-2023./. 

 

Nơi nhận: 

- Niêm yết; 

- BGH; 

- Website. 

- Lưu: VT.  

  

 

 

 

 

https://forms.gle/4CnSLgh6SnMSQDqLA

