
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SGDĐT-QLCLGDCN 
V/v tổ chức thi, xét tuyển sinh vào lớp 

10, đợt 2 năm học 2022-2023 đối với các 
trường THPT, PT DTNT 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

    

   Kính gửi: Các trường trung học phổ thông, phổ thông DTNT 
 

 Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT 
ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; 

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-SGDĐT ngày 23/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2022 -2023 (gọi tắt là Kế 
hoạch số 24); 

 Căn cứ Công văn số 798/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 29/4/2022 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2022-2023 đối với 

các trường THPT, PT DTNT, TT GDTX tỉnh Kon Tum và các TT GDNN-GDTX 
(gọi tắt là Công văn số 798); 

 Căn cứ điều kiện thực tế của các đơn vị. 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức thi, xét tuyển sinh vào lớp 10, 

đợt 2 năm học 2022-2023 đối với các trường THPT, PT DTNT. Cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tuyển sinh 

Thí sinh chưa đăng ký dự thi hoặc đã đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 các 
trường THPT, PT DTNT năm học 2022-2023 (Khóa thi ngày 13/6/2022) tại các đơn 
vị nhưng không thể tham gia dự thi. 

Lưu ý: Thí sinh đã tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, PT 
DTNT năm học 2022-2023 (Khóa thi ngày 13/6/2022) không được tham dự Kỳ thi 

đợt 2. 

2. Thời gian tuyển sinh 

2.1. Nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 10/8/2022 đến ngày 18/8/2022. Thí sinh nộp 
hồ sơ trực tiếp tại trường dự tuyển (nguyện vọng 1). 

2.2. Thời gian dự thi: Ngày 20/8/2022. 

2.3. Lịch thi 

Buổi  Môn thi 
Thời gian 

làm bài 
Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài  

Sáng 
Ngữ văn 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 

Tiếng Anh 60 phút 09 giờ 25 09 giờ 30 

Chiều Toán 90 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 
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3. Về tổ chức Kỳ thi 

- Không tổ chức tuyển sinh đợt 2 vào trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, 

trường THCS-THPT Liên Việt Kon Tum và trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. 
Chỉ tổ chức tuyển sinh đợt 2 đối với các trường THPT, diện không hưởng chế độ nội 
trú các trường PT DTNT còn lại trong trường hợp các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu 

(chỉ tiêu xét tuyển sinh đợt 2 cụ thể của các trường theo Phụ lục đính kèm). 

- Về đề thi: Sử dụng đề thi Dự bị Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 

2022 - 2023 (Khóa thi ngày 13/6/2022). 

- Về việc coi thi, chấm thi và phúc khảo bài thi:  

+ Sở GDĐT thành lập Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc 
khảo bài thi (nếu có) đối với các trường đứng chân trên địa bàn thành phố Kon Tum.  

+ Đối với các trường đứng chân trên địa bàn các huyện: Giao các đơn vị thành 
lập Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo bài thi (nếu có) theo 

quy định cho thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường. Sở bàn giao cho các đơn vị bì 
đựng đề thi đã được niêm phong đến từng phòng thi. 

- Về xét tuyển: Sau thời gian phúc khảo bài thi, các đơn vị tổ chức xét tuyển 
sinh theo quy định tại Công văn số 798 đối với các thí sinh. Các đơn vị hoàn thành 

việc xét tuyển sinh chậm nhất vào ngày 31/8/2022.    

Trên đây là hướng dẫn việc tổ chức thi, xét tuyển sinh vào lớp 10, đợt 2 năm 
học 2022-2023 đối với các trường THPT, PT DTNT. Đối với những nội dung không 

được quy định tại Công văn này, các đơn vị thực hiện theo Công văn số 798. Sở 
GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, các 

đơn vị báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục 
chuyên nghiệp) để được xem xét, giải quyết./.  

Nơi nhận:     
- Như trên (thực hiện);  
- Đài PTTH tỉnh (phối hợp thông báo); 
- Phòng GDĐT các huyện, Tp (phối hợp thông báo); 
- Website Sở (thông báo); 
- Giám đốc, các Phó GĐ Sở (theo dõi);  
- Các ĐVHC thuộc Sở; 
- Lưu: VT, GDTrH, QLCLGDCN. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Phạm Thị Trung 
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