
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

        Số:          

V/v dự kiến kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển 

sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày        tháng  3 năm 2022 

  Kính gửi: 

- Các phòng Giáo dục và đào tạo; 

- Các trường trung học phổ thông. 

Căn cứ khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành theo Quyết định số 2322/QĐ-UBND, 

ngày 16 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh THPT ban hành theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-

BGDĐT ngày 03/5/2019 và Văn bản hợp nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 20/VBHN-

BGDĐT ngày 30/5/2014 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường THPT 

chuyên;  

Căn cứ lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo dự kiến của Cục Quản lý chất lượng; 

Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến kế hoạch tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn và trường THPT công lập năm học 2022-2023 (thi chung) như 

sau: 

- Ngày thi: ngày 7,8/6/2022. 

- Môn thi: 

+ Gồm 3 môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh. 

  + Thí sinh đăng ký thi vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đăng ký thêm thứ 04 

(môn chuyên) chọn một trong các môn: Ngữ Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Tiếng Anh. 

(Chi tiết cụ thể về kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn sau khi 

UBND tỉnh phê duyệt phương án- kế hoạch thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và tuyển sinh 

đầu cấp năm học 2022-2023). 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT rà 

soát việc thực hiện kế hoạch chương trình năm học 2022-2023 và thông báo kế hoạch cho 

toàn thể giáo viên, phụ huynh và học sinh biết để chủ động thực hiện. 

Trân trọng ./. 

 Nơi nhận:                                                                   

- Như trên; 

- Phòng GDTrH-TX; KHTC,Ttra (p/h);  

- Lưu VT, QLCL. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 

 

https://nld.com.vn/thi-tot-nghiep.html
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