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V/v gia hạn thời gian tuyển sinh lớp 

10 Chương trình GDTX cấp THPT 

năm học 2022-2023. 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng  8  năm 2022 

         

               Kính gửi: Giám đốc trung tâm GDTX tỉnh, GDTX huyện/thị xã/thành phố.  

 

Ngày 06/7/2022, Sở GDĐT ban hành Công văn số 1905/SGDĐT-GDTrHTX 

về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 Chương trình GDTX cấp THPT năm học 

2022 - 2023. Trong đó, Sở GDĐT yêu cầu các trung tâm GDTX lập danh sách học 

sinh trúng tuyển trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trước 10/08/2022. 

Tuy nhiên, để đảo bảo cơ hội học tập cũng như quyền lợi của học sinh, Sở 

GDĐT yêu cầu các Trung tâm GDTX thực hiện một số nội dung sau: 

1. Gia hạn thời gian lập danh sách học sinh trúng tuyển trình Sở GDĐT phê 

duyệt trước 14/08/2022. Đồng thời, thông báo, tuyên truyền thời gian gia hạn trên 

các truyền thông của đơn vị để học sinh, phụ huynh và người dân được biết. 

2. Đối với các trung tâm GDTX đã tiếp nhận và tuyển sinh số lượng học viên 

đủ chỉ tiêu được Sở GDĐT phê duyệt, thì tiếp tục tiếp nhận và tuyển sinh các hồ sơ đủ 

điều kiện theo thời gian quy định mà không giới hạn chỉ tiêu.  

3. Danh sách học viên trúng tuyển trình Sở GDĐT phê duyệt, phải thống kê 

được điểm tổng kết môn Văn, môn Toán và điểm trung bình cả năm học của lớp 9. 

4. Hồ sơ trình Sở GDĐT phê duyệt trúng tuyển phải chuyển qua hệ thống phần 

mềm iDesk.  

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai, nếu cần thông tin liên hệ qua số điện thoại 

0254.385.9726 hoặc 0982249919 để được hướng dẫn thêm./.       

Nơi nhận:    
- Như kính gửi; 

- Đ/c Giám đốc Sở GDĐT (b/c);  

- Website Sở GDĐT;  

- Lưu: VT, GDTrH-TX.   
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       Nguyễn Văn Ba 
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