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THÔNG BÁO
Điểm kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT.

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường THPT chuyên;
Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;
Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án và kế hoạch tổ chức Kỳ
thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023;
Căn cứ kết quả chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023;
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo điểm kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học
2022-2023 (có bảng ghi điểm đính kèm) và đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT
thực hiện các nội dung sau:
- Tổ chức niêm yết, thông báo công khai điểm thi để học sinh và phụ huynh biết
thực hiện (điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường, Sở GDĐT sẽ thông báo trước 17g
ngày 21/6/2022).
- Nhận đơn phúc khảo của học sinh (nếu có) và hoàn thành cập nhật thông tin
phúc khảo vào phần mềm tuyển sinh; xuất dữ liệu đăng ký phúc khảo và nộp cùng
bảng tổng hợp đăng ký phúc khảo về Sở Giáo dục và Đào tạo qua hệ thống văn bản
điện tử và Email đến phongktkd.sobariavungxtau@moet.edu.vn trước 16h30 ngày
27/6/2022.
Trân trọng thông báo./.
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