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Số:          /SGDĐT-QLCL 

V/v Điều chỉnh nội dung hướng dẫn tổ 

chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT  

năm học 2022 - 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Khánh Hòa, ngày        tháng 3 năm 2022 

 

 Kính gửi: 

 - Các phòng giáo dục và đào tạo; 

 - Các trường trung học phổ thông; 

  - Các trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp. 
 

 Ngày 17/3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 

560/SGDĐT-QLCL về việc Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 

học 2022 - 2023 (Công văn 560).  

  Tuy nhiên, từ năm học 2021 - 2022, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 

không còn học sinh lớp 9, để tránh nhằm lẫn khi thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo 

điều chỉnh bỏ nội dung đã hướng dẫn tại Mục A.III.3.i) “Học sinh lớp 9 Trường 

THPT chuyên Lê Quý Đôn nộp hồ sơ dự tuyển vào một trong các trường THPT 

trên địa bàn (huyện, thị xã, thành phố) của trường THCS học sinh đã học trước khi 

vào học tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.” của Công văn 560. 

 Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ và 

triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (báo cáo); 

- TT HĐND, UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo); 

- UBND huyện, TX, TP (phối hợp); 

- Các phòng thuộc Sở GDĐT; 

- Đài PTTH Khánh Hòa; 

- Báo Khánh Hòa; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Đỗ Hữu Quỳnh 
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