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Kính gửi: Các trường có cấp trung học phổ thông. 

 

Ngày 17/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh đã 

ban hành Công văn số 1669/SGDĐT-GDPT về hướng dẫn xét tuyển vào lớp 

10 các trường tư thục có cấp trung học phổ thông và thời gian phê duyệt kết 

quả tuyển sinh lớp 6 DTNT Tiên Yên, lớp 6 tiếng Pháp, lớp 10 THPT năm học 

2022 -2023 (Hướng dẫn số 1669), trong đó có quy định các trường có cấp 

trung học phổ thông tư thục (sau đây gọi tắt là trường THPT tư thục) nhận 

đăng ký tuyển sinh đến hết ngày 10/7/2022. 

Để tạo điều kiện cho học sinh có thêm thời đăng ký tuyển sinh vào lớp 

10 năm học 2022-2023 tại trường có cấp trung học phổ thông tư thục (sau đây 

gọi tắt là trường THPT tư thục) và các hình thức học khác, Sở GDĐT hướng 

dẫn tiếp một số nội dung sau: 

1. Đối với các trường THPT tư thục 

- Tiếp tục nhận đăng ký dự tuyển trực tuyến cho những học sinh có nhu 

cầu tuyển sinh vào trường cho đến hết ngày 13/7/2022. 

- Từ ngày 14/7/2022 đến trước ngày 20/7/2023, thực hiện việc chuẩn hóa 

dự liệu và một số nội dung sau: 

(1). Lập Danh sách xét tuyển, danh sách trúng tuyển (Tải dữ liệu từ phần 

mềm tuyển sinh), rà soát kiểm tra các minh chứng về điều kiện dự tuyển, 

nhóm đối tượng ưu tiên, điểm xét tuyển và sửa sai thông tin đăng ký xét tuyển 

của học sinh (trừ các thông tin được trích xuất từ SMAS); 

(2). Trước ngày 25/7/2023, gửi hồ sơ xét tuyển sinh (01 bản  mềm 

Word và 01 bản định dạng pdf) về Sở GDĐT (theo địa chỉ email: 

phonggdpt.soquangninh@moet.edu.vn), bao gồm: 

mailto:phonggdpt.soquangninh@moet.edu.vn
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- Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả tuyển sinh (Hiệu trưởng kí, đóng 

dấu); 

- Biên bản làm việc của Hội đồng tuyển sinh; 

- Danh sách xét tuyển, danh sách trúng tuyển (theo mẫu trên phần mềm 

tuyển sinh). 

(3). Căn cứ Hồ sơ của các trường, Sở GD ĐT ban hành Quyết định trúng 

tuyển cho những học sinh đủ điều kiện theo quy định. 

2. Đối với các cơ sở giáo dục khác: Hướng dẫn, tạo điều kiện tốt nhất 

để học sinh đăng ký dự tuyển vào các trường theo nguyện vọng của học sinh. 

Khi học sinh không có nhu cầu tuyển sinh, học tại trường, phải trả hồ sơ và  

tuyệt đối không được gây khó khăn cho những học sinh này. 

Sở GDĐT yêu cầu các trường nghiêm túc thực hiện, nếu có vướng mắc 

liên hệ với đồng chí Trịnh Đình Hải- Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông, số 

điện thoại: 0913.594.620 để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

-Phòng: TCCBQLCL; 

- Cổng TTĐT; 
- Lưu:VT, GDPT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuế 
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