
UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:           /SGD&ĐT-QLCL
V/v thông báo điểm thi tuyển sinh vào

lớp 10 THPT năm học 2022-2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày        tháng  6 năm 2022

Kính gửi: - Các trường THPT.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức chấm bài thi tuyển sinh vào

lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Căn cứ vào kết quả chấm thi, Sở GD&ĐT
thông báo tới các đơn vị điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023
(có danh sách kèm theo).

Sở GD&ĐT yêu cầu:

- Các đơn vị niêm yết và thông báo điểm thi để học sinh và cha mẹ học sinh
được biết.

- Hiệu trưởng các trường có học sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm rà
soát, điều chỉnh thông tin cá nhân trong bảng điểm và phương án xét tuyển sinh
trình Sở GD&ĐT phê duyệt.

- Đối với trường hợp đề nghị phúc khảo bài thi, chậm nhất 16h00 ngày

25/6/2022 các đơn vị nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị phúc khảo (gồm đơn đề nghị phúc

khảo bài thi của thí sinh, công văn đề nghị phúc khảo bài thi của thủ trưởng đơn vị

dự thi có thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi) về phòng Quản lý chất lượng giáo dục
- Sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực
hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Đăng cổng TTĐT ngành;

- Lưu: VT, QLCL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Minh Tâm
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