
UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

    

Số:435/PGDĐT 

V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh 

lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và 

quy định mã nhóm xét tuyển. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hạ Long, ngày  05  tháng 5  năm 2022 

 

Kính gửi: Các trường có cấp THCS, THPT trên địa bàn thành phố. 

Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-UBND, ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh về việc phê duyệt  kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông  năm học 2022-

2023 (quyết định 796);Quyết định số 1139/QĐ- UBND,  ngày 29/4/2022 của UBND 

tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú 

và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023; công văn số 1177/SGDĐT- 

GDPT ngày 02/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc “Hướng dẫn  

tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022” (công văn 1177) 

Căn cứ Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND, ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh về Quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện 

tuyển sinh vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 

13/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh v/v sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của 

UBND Tỉnh Quảng Ninh quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện 

tuyển sinh vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ninh (quyết định 43 và 

quyết định 13);  

Căn cứ Quyết định  số  1929 /QĐ-UBND ngày 5/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hạ Long v/v phân vùng tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 trên 

địa bàn thành phố Hạ Long (quyết định số 1929) 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn các trường có cấp THCS, 

THPT  một số nội dung sau: 

1. Các trường có cấp THCS trên địa bàn Thành phố  triển khai  công tác 

tuyển sinh lớp 10 THPT tại đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng 

dẫn tại quyết định 796,  công văn 1177 (Phòng GD-ĐT gửi kèm) với lưu ý như sau: 

1.1.Phổ biến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh nhà 

trường đầy đủ, kịp thời văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh (quyết định 796) và Sở GD-ĐT Quảng Ninh (công văn 1177); 

quyết định số 43 và quyết định số 13 về vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc; 

quyết định  phân vùng tuyển sinh lớp 10 của UBND thành phố Hạ Long (quyết định 

số 1929); tư vấn, hướng dẫn học sinh đăng ký đúng nguyện vọng dự thi. 
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1.2. Lập hồ sơ dự thi tuyển sinh cho học sinh nhà  trường, chịu trách nhiệm về 

tính pháp lý và tính chính xác của hồ sơ dự thi, lưu đầy đủ các minh chứng về hồ sơ 

dự thi của học sinh. 

1.3. Hướng dẫn học sinh và cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến 

đúng quy trình, đủ hồ sơ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình đăng ký 

dự thi và thời gian dự thi cho học sinh, đặc biệt hướng dẫn học sinh viết phiếu đăng 

ký dự tuyển đúng quy định: cách xác định đối tượng tuyển thẳng, đối tượng ưu tiên, 

điểm ưu tiên, điểm xét tuyển, điểm sơ tuyển , nhóm xét tuyển, lựa chọn thứ tự ưu tiên 

các nguyện vọng được hướng dẫn cụ thể tại quyết định 796 và công văn 1177; in 02 

bộ phiếu đăng ký dự tuyển hoàn thiện đủ thông tin và chữ ký của các bên liên quan, 

gửi lại học sinh lưu 01 bản, nhà trường lưu 01 bản cùng các minh chứng khác để làm 

căn cứ cho tính chính xác của hồ sơ dự tuyển. 

1.4. Phối hợp với các trường THPT theo phân vùng tuyển sinh sửa chữa, bổ 

sung,  hoàn thiện các nội dung trong hồ sơ dự tuyển của học sinh theo hướng dẫn của 

Sở GD-ĐT. 

2. Phòng GD-ĐT thành phố quy định mã nhóm xét tuyển như sau: 

TT Trường 

Tổng 

chỉ tiêu 

được 

giao 

Mã 

nhóm 

xét 

tuyển 

Chỉ tiêu 

phân bổ 
Mô tả nhóm xét tuyển 

 TỔNG 2020  1956  

1 

Trường 

THPT 

Hòn Gai 

548 

(bao 

gồm 

64 chỉ 

tiêu 

của 

khối 

Tiếng 

Pháp) 

1 484 

Theo Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 

5/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long 

v/v phân vùng tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 

2022-2023 trên địa bàn thành phố Hạ Long. 

2 

Trường 

Ngô 

Quyền 
308 1 308 

Theo Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 

5/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long 

v/v phân vùng tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 

2022-2023 trên địa bàn thành phố Hạ Long. 

4 

Trường 

THPT Vũ 

Văn Hiếu 
264 1 264 

Theo Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 

5/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long 

v/v phân vùng tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 

2022-2023 trên địa bàn thành phố Hạ Long. 

5 

Trường 

THPT 

Bãi Cháy 
450 1 450 

Theo Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 

5/5/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long 

v/v phân vùng tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 

2022-2023 trên địa bàn thành phố Hạ Long. 

6 
Trường 

THPT 
135 1 24 

Học sinh  tốt nghiệp THCS của trường PTDTNT 

Hoành Bồ. 
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Quảng La 

2 27 

Học sinh tốt nghiệp THCS  tại trường TH-THCS 

Tân Dân và  học sinh có hộ khẩu thường trú tại xã 

Tân Dân. 

3 84 

Học sinh  tốt nghiệp THCS của các trường TH-

THCS: Tân Dân, Bằng Cả, Dân Chủ; THCS Sơn 

Dương, THPT Quảng La  hoặc học sinh  có hộ 

khẩu thường trú tại các xã Tân Dân, Bằng Cả, Dân 

Chủ, Sơn Dương, Quảng La. 

(Nếu tuyển sinh nhóm xét tuyển 1 và 2 không đủ chỉ 

tiêu thì được phép tuyển bổ sung học sinh ở nhóm 

xét tuyển 3)  

 

7 

 

Trường 

THPT 

Hoành Bồ 

 

315 

1 24 
Học sinh tốt nghiệp THCS của trường  PTDTNT 

Hoành Bồ. 

2 103 

Học sinh tốt nghiệp THCS tại  các trường: TH-

THCS Kỳ Thượng, Đồng Sơn, Đồng Lâm 1, Đồng 

Lâm 2, Hòa Bình và có hộ khẩu thường trú tại các 

xã Kỳ Thượng, Đồng Sơn, Đồng Lâm, Hòa Bình. 

3 188 

 Học sinh tốt nghiệp THCS của các trường: THCS 

Trới, Sơn Dương, Lê Lợi, Việt Hưng, Nguyễn Trãi, 

Lý Tự Trọng; TH-THCS:  Thống Nhất, Núi Mằn, 

Vũ Oai  hoặc  học sinh có hộ khẩu thường trú tại 

các xã: Lê Lợi, Sơn Dương, Thống Nhất, Vũ Oai, 

phường Hoành Bồ. 

(Nếu tuyển sinh nhóm xét tuyển 1 và 2 không đủ chỉ 

tiêu thì được phép tuyển bổ sung học sinh ở nhóm 

xét tuyển 3) 

Nhận văn bản, đề nghị các trường có cấp THCS thông báo đến các học sinh để 

hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi, các trường THPT phối hợp tuyển học sinh theo chỉ 

tiêu và theo các nhóm đối tượng đã được quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

vướng mắc, đề nghị liên hệ đ/c Vũ Thị Thu Hằng – Cán bộ Phòng GD-ĐT (ĐT: 

0983.239.577) để được hướng dẫn./. 

    Nơi nhận: 

    - Sở GD-ĐT (b/c);  

- Như kính gửi (t/h); 

- Lãnh đạo PGD (b/c); 

- Lưu:VT, CMTHCS. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

                         

 

 

 

 

          Nguyễn Vân Anh 
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