
 

 

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN 

TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 

Số: 61/TB-THPT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Cửa Lò, ngày 24  tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 

  

           Kính gửi:   

- Hiệu trưởng các trường THCS trên thị xã Cửa Lò và các vùng lân cận; 

-  Quý vị phụ huynh và các em học sinh. 

Trường THPT Cửa Lò thành lập ngày 17/06/1995 theo quyết định 1413/QĐUB của 

UBND Tỉnh Nghệ An. Trải qua gần 26 năm xây dựng và trưởng thành, quy mô của nhà trường 

ngày càng phát triển, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Là một trong những 

trường đứng tốp đầu các trường THPT của Tỉnh Nghệ An về chất lượng giáo dục. Trường 

THPT Cửa Lò luôn là địa chỉ tin cậy của học sinh lựa chọn để học tập và rèn luyện. 

 Năm học 2021 – 2022 Trường THPT Cửa Lò tuyển sinh vào lớp 10 với các thông tin 

như sau: 

1. Nhà trường tuyển sinh 10 lớp 10 với 420 học sinh, chỉ tuyển sinh nguyện vọng 1 

(tổng số lớp của trường là 29 lớp, nhiều hơn năm học  2020-2021 là 1 lớp). 

2. Học sinh sau khi đã trúng tuyển sẽ được xếp lớp theo năng lực: 

- Các lớp A: Định hướng Toán – Lý – Hóa – Sinh – Tiếng Anh; 

- Các lớp D: Định hướng Toán – Văn – Anh. 

3. Nhà trường có các chế độ ưu tiên, cộng điểm xếp lớp cho học sinh đã trúng 

tuyển trường chuyên Phan Bội Châu, chuyên Đại học Vinh, đạt học sinh giỏi tỉnh lớp 9, 

học sinh giỏi huyện, thị xã lớp 9 và học sinh có chứng chỉ IELTS .  

 

Nơi nhận: 

- - Như trên; 

- - Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Hồng Hải 
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