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V/v Bổ sung vùng tuyển sinh trường PT 

DTNT và nhắc nhở trước kỳ thi tuyển 

sinh 10. 

          Ninh Thuận, ngày    tháng  6 năm 2022 
  

 

 Kính gửi:   

  - Các trường phổ thông trực thuộc; 

- Các phòng GDĐT huyện, thành phố. 
 

Tiếp nhận Công văn số 2682/UBND-VXNV ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận về việc bổ sung vùng tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2022-2023 

vào các trường phổ thông dân tộc nội trú (PT DTNT); Sở Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và nhắc nhở một số vấn đề sau: 

1. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi đến tất cả học sinh thuộc 

vùng tuyển sinh bổ sung vào các trường PTDTNT theo quy định tại Công văn số 

2682/UBND-VXNV (đính kèm Công văn này); đồng thời, hướng dẫn học sinh thuộc 

vùng tuyển sinh bổ sung điều chỉnh đăng ký nguyện vọng vào các trường PT DTNT 

THPT (nếu học sinh có nguyện vọng). 

2. Các Phòng GDĐT huyện (thành phố) chỉ đạo các trường THCS phổ biến 

rộng rãi, nhiều lần Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 (tại điểm 3 Mục 10 Công văn 

1170) địa điểm thi tuyển vào các trường THPT theo nguyện vọng của thí sinh thông 

qua Giáo viên chủ nhiệm để đảm bảo không có thí sinh nào vắng thi vì không nắm rõ 

lịch thi.  

3. Các trường THPT có tổ chức thi thông báo rộng rãi (trên website trường, 

bảng tin...) danh sách thí sinh dự thi, địa điểm và lịch thi để thí sinh nắm rõ địa điểm 

và thời gian dự thi; lên kế hoạch tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” nhằm hỗ 

trợ, hướng dẫn, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh 10 

THPT. Đối với HS có hoàn cảnh khó khăn, HS ở xa địa điểm thi, các đơn vị cần có 

phương án hỗ trợ phù hợp.  

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn 

trương triển khai thực hiện để đảm bảo cho công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 

2022-2023 được đúng quy định và lịch trình công tác chung. Trong quá trình triển 

khai thực hiện; nếu có vướng mắc hoặc có những tình huống khác, các đơn vị sớm 

phản ánh về Sở GDĐT (qua Bộ phận Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục của 

Phòng Nghiệp vụ dạy học; số điện thoại 3921565, 3833789) để được giải đáp và 

thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các Phòng chức năng thuộc Sở GDĐT; 

- Website của Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, NVDH(KT&QLCLGD). 
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