
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:                  

V/v mời tham dự Hội nghị - tập huấn đăng 

ký hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, 

Hội nghị - tập huấn đăng ký hồ sơ tuyển 

sinh lớp 10 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 4 năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Hiệu trưởng 

trường phổ thông nhiều cấp học (có học sinh dự thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022); 

- Giám đốc các TTGDTX trên địa bàn tỉnh; 

- Trưởng phòng GDĐT các huyện/thị xã/thành phố; 

- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (Bộ phận phụ trách 

đăng ký dự thi cho cán bộ chiến sĩ có nguyện vọng đăng ký tuyển 

sinh đại học). 
  

Thực hiện Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

năm 2022, Triển khai Công văn số 1102/SGDĐT-QLCL ngày 20/4/2022 về việc 

hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị - tập huấn đăng ký hồ sơ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022, Hội nghị - tập huấn đăng ký hồ sơ tuyển sinh lớp 10 THPT năm 

học 2022-2023 cụ thể: 

1. Hội nghị - tập huấn đăng ký hồ sơ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

a. Thời gian, địa điểm: Lúc 8 giờ, ngày 26/4/2022 tại trường THPT Châu 

Thành, đường 27/4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 

b. Thành phần triệu tập: 

- Các trường THPT, TTGDTX: 01 Lãnh đạo trường (Tổ trưởng, tổ phụ 

trách hồ sơ đăng ký dự thi), 01 thành viên phụ trách chính việc thu nhận và quản 

lý hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) và 01 Giáo viên chủ nhiệm lớp 12; 

- Mời đại diện Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: cán bộ phụ trách công 

tác hồ sơ đăng ký dự thi – tuyển sinh cho cán bộ chiến sĩ. 

c. Chuẩn bị CSVC: trường THPT Châu Thành chuẩn bị CSVC và phòng hội 

trường phục vụ Hội nghị (máy chiếu, âm thanh, nước uống). 

2. Hội nghị - tập huấn đăng ký hồ sơ tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 

2022-2023: 

a. Thời gian, địa điểm: Lúc 14 giờ, ngày 28/4/2022 tại trường THPT Châu 

Thành, đường 27/4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu. 

b. Thành phần triệu tập: 
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- Các trường THPT: 01 Lãnh đạo trường (Tổ trưởng, tổ phụ trách hồ sơ 

ĐKDT), 01 thành viên phụ trách chính việc thu nhận và quản lý hồ sơ ĐKDT; 

- Các Phòng GDĐT: Lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách THCS và Hiệu 

trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác tuyển sinh) của các trường 

THCS trực thuộc. 

c. Chuẩn bị CSVC: trường THPT Châu Thành chuẩn bị chuẩn bị CSVC và 

phòng hội trường phục vụ Hội nghị (máy chiếu, âm thanh, nước uống). 

Nhận đươc Công văn này đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

Nếu có vướng mắc cần liên hệ với Sở GD – ĐT (qua Phòng QLCL, số điện thoại 

0976.409.353 hoặc 02543.542054) để được giải quyết./.                                                                              

Nơi nhận: 
   - Như trên; 

   - Website Sở GDĐT; 

   - Phòng GDTrH-TX, KHTC (p/h); 

   - Lưu: VT,QLCL.VươngTM 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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