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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên 
năm học 2022 – 2023 

 
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung 
học phổ thông chuyên; văn bản số 03/TB-SGD&ĐT ngày 21/01/2022 của Sở GD&ĐT 
tỉnh Lào Cai về việc thông báo chỉ tiêu kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm 
học 2022-2023; Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Lào 
Cai về việc phê duyệt phương án xét công nhận tốt nghiệp THCS và tuyển sinh lớp 10 
THPT trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022; văn bản số 1724/UBND-VX ngày 
25/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thống nhất nguyên tắc tuyển thẳng trong 
phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2022 trên địa bàn tỉnh; văn bản số 
563/SGD&ĐT-GDTrH ngày 16/4/2021 của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc tổ chức tuyển 
sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT năm học 2022-2023; văn bản số 
692/SGD&ĐT-QLCL ngày 06/5/2022 của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc tổ chức Kỳ thi 
tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, 

Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi 
tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai năm học 2022 – 2023 như 
sau: 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 
Số lớp: 10 lớp, trong đó 01 lớp chuyên Toán, 01 lớp chuyên Toán Tin, 01 lớp 

chuyên Vật lí, 01 lớp chuyên Hoá học, 01 lớp chuyên Sinh học, 01 lớp chuyên Ngữ 
văn, 01 lớp chuyên tiếng Anh, 01 lớp chuyên tiếng Trung Quốc, 01 lớp chuyên Sử - 
Địa và 01 lớp không chuyên. 

Số học sinh trúng tuyển tối đa là 350 học sinh, trong đó mỗi lớp chuyên tối đa 
35 học sinh, lớp không chuyên tối đa 35 học sinh. 

II. ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN 
1. Điều kiện dự tuyển: Học sinh có đủ các điều kiện sau: 
- Học và tốt nghiệp cấp THCS trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai. 
- Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực:  
+ Xếp loại hạnh kiểm cả năm học của các lớp cấp THCS từ Khá trở lên. 
+ Xếp loại học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ Trung bình trở lên, 

trong đó năm học lớp 9 xếp loại Khá trở lên và điểm trung bình cả năm học lớp 9 của 
môn đăng ký vào các lớp chuyên đạt từ 7,0 điểm trở lên (riêng đối với học sinh học 
trường học mới: Đối với các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học: Sử dụng điểm trung bình 
của môn KHTN; đối với các môn Lịch sử, Địa lý: Sử dụng điểm trung bình của môn 
KHXH). 

- Xếp loại tốt nghiệp cấp THCS từ Khá trở lên. 
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2. Phương thức tuyển sinh 
2.1. Tuyển thẳng: Đối với những học sinh thuộc đối tượng dự tuyển đoạt giải 

Nhất trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo Lào 
Cai tổ chức, có môn đoạt giải phù hợp với lớp chuyên đăng ký dự tuyển và có nguyện 
vọng đăng kí tuyển thẳng. Riêng học sinh đoạt giải Nhất môn Toán được đăng ký 
tuyển thẳng vào lớp chuyên Toán hoặc chuyên Toán - Tin; giải Nhất môn tiếng Anh 
được đăng ký tuyển thẳng vào lớp chuyên tiếng Anh hoặc chuyên tiếng Trung Quốc; 
giải Nhất môn Giáo dục công dân được đăng ký tuyển thẳng vào lớp chuyên Lịch sử, 
Địa lý.  

2.2. Thi tuyển: Đối với những học sinh thuộc đối tượng dự tuyển và không 
trong diện tuyển thẳng; đối với học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng nhưng không xét 
tuyển vào lớp chuyên tương ứng. 

3. Đăng ký dự tuyển 
Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa 02 nguyện vọng và phải thi bài môn 

chuyên tương ứng; học sinh căn cứ lịch thi để đăng ký nguyện vọng. 
4. Hồ sơ dự tuyển 
4.1. Đơn đăng kí dự thi; 
4.2. Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ); 
4.3. Học bạ cấp THCS (bản chính); Phiếu quy đổi học lực, hạnh kiểm (đối với 

học sinh học chương trình VNEN); 
4.4. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; 
4.5. Hộ khẩu (photo không cần công chứng); 
4.6. Giấy chứng nhận đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn 

văn hóa, khoa học kỹ thuật, chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế (bản sao hợp lệ); 
4.7. 02 ảnh thẻ 3x4 (mặt sau mỗi ảnh ghi họ tên, ngày sinh, môn thi chuyên). 
III. TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH 
1. Môn thi 
- Môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung Quốc) theo 

đề thi chung của tỉnh và môn chuyên: 
+ Dự tuyển vào lớp chuyên Sử - Địa: Thi bằng môn Lịch sử hoặc Địa lý. 
+ Dự tuyển vào lớp chuyên Toán-Tin: Thi bằng môn Toán hoặc môn Tin. Nếu 

thi bằng môn Toán thì thi cùng đề lớp chuyên Toán. Đối với học sinh thi chuyên Toán 
mà có nguyện vọng vào lớp chuyên Toán – Tin thì sử dụng kết quả điểm bài thi 
chuyên Toán để xét tuyển. 

+ Dự tuyển vào lớp chuyên Tiếng Trung Quốc: Thi bằng môn Tiếng Anh hoặc 
Tiếng Trung. Nếu thi bằng Tiếng Anh thì thi cùng đề lớp chuyên Tiếng Anh. Đối với 
học sinh thi chuyên Tiếng Anh mà có nguyện vọng vào lớp chuyên Tiếng Trung thì sử 
dụng kết quả điểm bài thi chuyên Tiếng Anh để xét tuyển. 

- Miễn thi môn Ngoại ngữ: 
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+ Miễn thi và được tính điểm tối đa để xét tuyển bài thi môn Ngoại ngữ không 
chuyên khi có một trong các chứng chỉ sau:  

TT Môn 
Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu (có giá trị đến 

ngày tổ chức thi) 
Đơn vị cấp chứng chỉ 

1 Tiếng 
Anh 

- TOEFL ITP 450 điểm  
- TOEFL iBT 45 điểm 

Educational Testing Service (ETS) 

IELTS 4.0 điểm 
- British Council (BC)  
- International Development Program (IDP) 

2 
Tiếng 
Trung 
Quốc 

HSK cấp độ 3 

Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc 
(Han Ban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National Committee for 
the Test of Proficiency in Chinese); Tổng 
bộ Viện Khổng tử (Trung Quốc).  

+ Miễn thi và được tính điểm tối đa để xét tuyển bài thi môn Ngoại ngữ vào lớp 
chuyên tiếng Anh, tiếng Trung Quốc khi có một trong các chứng chỉ sau (lưu ý: chứng 
chỉ Tiếng Anh áp dụng đối với học sinh dự thi vào lớp chuyên Tiếng Anh và tiếng 
Trung Quốc; chứng chỉ tiếng Trung Quốc chỉ áp dụng đối với học sinh dự thi vào lớp 
chuyên tiếng Trung Quốc): 

TT Môn 
Chứng chỉ đạt yêu cầu 
tối thiểu (có giá trị đến 

ngày tổ chức thi) 
Đơn vị cấp chứng chỉ 

1 Tiếng 
Anh 

- TOEFL ITP 590 điểm, 
không điểm thành phần 
nào dưới 40 
- TOEFL iBT 79 điểm, 
không điểm thành phần 
nào dưới 15 

Educational Testing Service (ETS) 

IELTS 6.5 điểm, không có 
kỹ năng nào dưới 5.0 

- British Council (BC)  
- International Development Program 
(IDP) 

2 
Tiếng 
Trung 
Quốc 

HSK cấp độ 4 

Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung Quốc 
(Han Ban); Ủy ban Khảo thí trình độ Hán 
ngữ quốc gia (The National Committee for 
the Test of Proficiency in Chinese); Tổng 
bộ Viện Khổng tử (Trung Quốc). 

- Đề thi được xây dựng theo cấu trúc đề thi ban hành kèm theo Công văn số 
1859/SGD&ĐT-QLCL ngày 05/10/2021 của Sở GD&ĐT (không ra đề vào các nội 
dung đã giảm tải theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT). 
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3. Thời gian thi: 03 ngày, từ ngày 10/6/2022 đến ngày 12/6/2022, lịch thi.  

Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm 
bài 

Giờ 
mở bì 
đề thi 

Giờ 
phát đề 

thi 

Giờ bắt 
đầu 

làm bài 

09/6/2022 
Sáng 

Từ 7h30: Họp Hội đồng coi thi: Thông báo các Quyết định, kế hoạch 
làm việc, phân công nhiệm vụ, phổ biến Quy chế thi, kiểm tra hồ sơ thi, 
điều kiện, cơ sở vật chất tổ chức thi…  

Chiều Từ 15h30: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, rà soát thông tin 
đăng ký dự thi và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi. 

10/6/2022 
Sáng Ngữ văn 120 phút 7h20 7h25 7h30 

Chiều Toán 120 phút 13h50 13h55 14h00 

11/6/2022 

Sáng Ngoại ngữ 90 phút 7h20 7h25 7h30 

Chiều 

Môn chuyên: Toán, 
Hóa học, Ngữ văn, 
Tiếng Anh, Tiếng 

Trung Quốc 

150 phút 13h50 13h55 14h00 

12/6/2022 

Sáng 

Môn chuyên:  
Vật lí, Sinh học, Lịch 

sử, Địa lí,  
Tin học 

150 phút 7h20 7h25 7h30 

Cả 
ngày 

Thi nói môn chuyên 
Tiếng Anh, Tiếng 

Trung Quốc 

Thời gian 8 
phút (5 phút 
chuẩn bị, 3 
phút nói) 

Bắt đầu thi từ 7h30   

 

4. Xét tuyển 
4.1. Điểm xét tuyển 
- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên: 

ĐXT = Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1)  
                         + Điểm bài thi chuyên (hệ số 2) 

- Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên: 

ĐXT = Tổng điểm các bài thi không chuyên  
                      + Điểm bài thi chuyên (có kết quả cao nhất) + Điểm ưu tiên (nếu có) 

4.2. Nguyên tắc xét tuyển 
4.2.1. Tuyển thẳng: Học sinh xét tuyển thẳng phải được xếp loại tốt nghiệp cấp 

THCS đạt loại Giỏi; đảm bảo quy định về vùng tuyển sinh và các điều kiện sau:  
- Học và tốt nghiệp cấp THCS tại các trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai;  
- Xếp loại hạnh kiểm Tốt tất cả các năm học ở cấp THCS; 
- Xếp loại học lực cả năm học của các lớp ở cấp THCS từ Khá trở lên, riêng 

năm học lớp 9 phải có học lực xếp loại Giỏi và điểm trung bình cả năm của môn đăng 
ký vào lớp chuyên đạt từ 8,0 điểm trở lên (Đối với học sinh học chương trình VNEN 
thì sử dụng điểm trung bình môn Khoa học tự nhiên để xét tuyển cho các môn Vật lý, 



5 

Hóa học, Sinh học; sử dụng điểm trung bình môn Khoa học xã hội để xét tuyển cho 
các môn Lịch sử, Địa lý).   

4.2.2. Xét tuyển: Số chỉ tiêu còn lại (sau khi tuyển thẳng) được tuyển theo điểm 
xét tuyển từ cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu được giao: 

- Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ bài thi quy 
định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm từ 2,0 
trở lên. 

- Căn cứ ĐXT vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được 
giao từng lớp chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có ĐXT 
bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh dựa vào kết quả của một số chỉ số khác theo 
thứ tự ưu tiên sau: kết quả thi chọn HSG cấp tỉnh các môn văn hóa (chỉ xét giải chính 
thức); cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học (chỉ xét giải 
chính thức); điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi; điểm trung bình môn chuyên đăng 
ký dự thi của năm học lớp 9; điểm trung bình các môn học Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 
của năm học lớp 9 (do Hội đồng xét tuyển sinh thực hiện).  

- Căn cứ ĐXT vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ 
tiêu được giao vào lớp không chuyên. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều 
thí sinh có ĐXT bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh dựa vào kết quả của một số 
chỉ số khác theo thứ tự ưu tiên sau: kết quả thi chọn HSG cấp tỉnh các môn văn hóa 
(chỉ xét giải chính thức); cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung 
học (chỉ xét giải chính thức); điểm thi môn chuyên tham gia xét tuyển; điểm trung bình 
môn chuyên năm học lớp 9 tham gia xét tuyển; điểm trung bình các môn học Ngữ văn, 
Toán, Ngoại ngữ của năm học lớp 9 (do Hội đồng xét tuyển sinh thực hiện).  

- Học sinh là người DTTS nếu không trúng tuyển vào lớp chuyên, được ưu tiên 
khi xét tuyển vào lớp không chuyên, cụ thể như sau: 

+ Cộng 02 điểm cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống, học tập ở vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định. 

+ Cộng 01 điểm cho người dân tộc thiểu số cư trú tại các vùng còn lại. 
- Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ duyệt tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên 

đầu tiên của toàn tỉnh. Học sinh nếu không trúng tuyển vào trường THPT Chuyên 
được sử dụng kết quả 03 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ không chuyên và điều 
kiện tuyển thẳng để dự xét tuyển vào các trường THPT khác như học sinh dự thi 
trực tiếp tại trường THPT đó; ngay sau khi có kết quả duyệt tuyển sinh, trường 
THPT Chuyên thông báo, trả hồ sơ cho học sinh không trúng tuyển để học sinh đăng 
ký dự xét tuyển vào các trường THPT khác. 

5. Thời gian thực hiện các công việc 
- Từ ngày 18/5/2022 đến 05/6/2022: Tổ chức hướng dẫn về kiến thức và các kỹ 

thuật làm bài cho học sinh THCS có nguyện vọng dự thi vào Trường THPT Chuyên 
(Học sinh đăng kí ôn tập từ ngày 16/5-17/5/2022 tại Trường THPT Chuyên). 

- Từ 25/5/2022 đến 28/5/2022: Phát hành đơn đăng kí dự thi, thu và kiểm tra 
hồ sơ của thí sinh đăng kí dự thi. 

- Ngày 28, 29/5/2022: Hoàn thiện việc lập danh sách phòng thi, báo cáo Sở 
GD&ĐT. 
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- Ngày 09/6/2026: Họp Hội đồng coi thi; 15:30: Thí sinh tập trung tại phòng thi 
làm thủ tục dự thi. 

- Từ 09/6/2022 đến 12/6/2022: Thi theo lịch của Sở GD&ĐT. 
- Từ ngày 13/6/2022 đến 20/6/2022: Chấm thi theo Kế hoạch của Sở GD&ĐT. 
- Ngày 20/6/2022: Niêm yết công khai điểm thi tại trường. 
- Từ 20/6/2022 đến 25/6/2022: Nhà trường thu nhận đơn xin phúc khảo bài thi 

của học sinh, lập danh sách học sinh xin phúc khảo và nộp về Sở GD&ĐT. 
- Duyệt trúng tuyển: Theo Kế hoạch của Sở GD&ĐT. 
IV. TỔ CHỨC ÔN TẬP CHO HỌC SINH 
Trường THPT Chuyên tổ chức ôn tập cho học sinh có nguyện vọng dự thi vào 

trường THPT Chuyên như sau: 
- Thời gian: Từ ngày 18/5/2022 đến 05/6/2022. 
- Địa điểm: Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai. 
- Môn học: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung), môn chuyên. 
- Số buổi: 26 buổi, mỗi buổi 4 tiết (104 tiết). 
- Thời lượng các môn: Toán: 26 tiết; Ngữ văn: 26 tiết; Ngoại ngữ: 26 tiết; môn 

chuyên: 26 tiết. 
- Kinh phí: 
+ Miễn học phí cho học sinh người dân tộc thiểu số khó khăn. 
+ Các học sinh khác: 40.000 đồng/buổi, tổng số tiền: 1.040.000 đồng. 
- Nếu học sinh có nguyện vọng ở trong kí túc xá nhà trường: Đăng kí ở khi 

đăng kí học, chuẩn bị đồ dùng, nộp tiền điện nước, …  
- Thời gian đăng kí học: Trong ngày 16,17/5/2022 tại văn phòng nhà trường. 

V. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023 

Từ năm học 2022-2023, nhà trường triển khai dạy học theo chương trình giáo 
dục phổ thông 2018, chương trình học cụ thể cho các lớp như sau: 

- Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Toán; Ngữ văn; Ngoại ngữ; 
Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng 
nghiệp; Nội dung giáo dục địa phương. 

- Các môn chuyên, môn học lựa chọn và các chuyên đề học tập: 

STT Lớp Môn 
chuyên 

Môn học lựa chọn Chuyên đề 
học tập KHTN KHXH CN&NT 

1 10 Toán Toán Vật lí 
Hóa học 
Sinh học 

Địa lí Tin học Toán 
Vật lí 
Hóa học 

2 10 Toán – Tin Tin học Vật lí 
Hóa học 
Sinh học 

Lịch sử Tin học Toán 
Tiếng Anh 
Vật lí 

3 10 Lí Vật lí Vật lí Lịch sử Công nghệ Toán 
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Hóa học 
Sinh học 

và thiết kế Tiếng Anh 
Vật lí 

4 10 Hóa Hóa học Vật lí 
Hóa học 
Sinh học 

GD KT&PL Công nghệ 
và thiết kế 

Toán 
Vật lí 
Hóa học 

5 10 Sinh Sinh học Vật lí 
Hóa học 
Sinh học 

Địa lí Công nghệ 
và trồng 
trọt 

Toán 
Hóa học 
Sinh học 

6 10 Văn Ngữ văn Hóa học Lịch sử 
Địa lí 
GD KT&PL 

Tin học Toán 
Ngữ văn 
Tiếng Anh 

7 10 Anh Tiếng Anh Vật lí Lịch sử 
Địa lí 
GD KT&PL 

Tin học Toán 
Ngữ văn 
Tiếng Anh 

8 10 Trung Tiếng 
Trung 

Hóa học Lịch sử 
Địa lí 
GD KT&PL 

Tin học Toán 
Ngữ văn 
Tiếng Trung 

9 10 Sử - Địa Lịch sử 
Địa lí 

Sinh học Lịch sử 
Địa lí 
GD KT&PL 

Công nghệ 
và trồng 
trọt 

Toán 
Lịch sử 
Địa lí 

10 10 A1  Vật lí Lịch sử 
Địa lí 
GD KT&PL 

Tin học Toán 
Ngữ văn 
Tiếng Anh 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Lãnh đạo trường 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập và thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT 
Chuyên năm học 2022 – 2023, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian tổ 
chức thực hiện các công việc. 

- Thành lập ban tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên. 

- Thông báo danh sách trúng tuyển, trả hồ sơ cho thí sinh không trúng tuyển 
đúng quy định. Báo cáo kết quả tuyển sinh lớp 10 với Sở GD&ĐT. 

2. Ban tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh có đủ điều kiện tham gia thi 
tuyển vào Trường THPT Chuyên. 

- Phối hợp với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường PTDTNT 
THCS&THPT huyện/thị xã để lập danh sách học sinh người dân tộc thiểu số có 
nguyện vọng ôn tập và dự thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên năm học 
2022 – 2023. 

- Tổ chức thu hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, lập danh sách thí sinh dự thi theo quy định. 

- Xây dựng các phương án xét tuyển dựa trên điểm thi. 

3. Các tổ chuyên môn 

- Có kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh đăng kí dự thi môn 
chuyên. 
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- Xây dựng nội dung, chương trình và đề xuất hướng dẫn ôn tập cho học sinh có 
nguyện vọng ôn thi vào các môn chuyên của trường. 

4. Tổ Văn phòng 
Chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ cho việc ôn thi và thi tuyển sinh vào lớp 10 

THPT Chuyên năm học 2022 – 2023.  
Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên 

tỉnh Lào Cai năm học 2022 – 2023. Nhà trường yêu cầu các cá nhân, tổ chuyên môn 
và các bộ phận nghiên cứu kế hoạch, chủ động chuẩn bị và thực hiện; mọi vướng mắc, 
báo cáo trực tiếp lãnh đạo nhà trường để được hướng dẫn.  

Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai kính đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào 
tạo các huyện, thị xã, thành phố; các trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT 
huyện, thị xã phối hợp với nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, hướng 
dẫn và chuẩn bị cho học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên tỉnh 
Lào Cai năm học 2022 – 2023. 
Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT (bc); 
- Phòng GD&ĐT huyện, TX, TP (p/h); 
- Trường PTDTNT THCS&THPT huyện, TX (p/h); 
- CB, GV, NV (t/h); 
- Đăng website trường; 
- Lưu: VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Phạm Thị Thu Khuê 
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