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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông. 

Căn cứ Quyết định số 1457/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 trung học 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, năm học 2021-2022; 

Căn cứ Công văn số 1602/SGDĐT-GDTrH ngày 26/7/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc thông báo điểm chuẩn và hướng dẫn xét tuyển sinh vào 

lớp 10 năm học 2021-2022 đối với các trường có tổ chức thi tuyển; Căn cứ Công 

văn số 1605/SGDĐT-GDTrH ngày 27/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

việc hướng dẫn xét tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 đối với các trường 

không có tổ chức thi tuyển; 

Để thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng, năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 

các trường về hình thức cho học sinh đăng ký nhập học trực tuyến, cụ thể:  

1. Đăng tải danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ 

thông năm học 2021-2022 trên website/Cổng thông tin điện tử của đơn vị và 

thông báo cho học sinh đăng ký nhập học trực tuyến. 

2. Thông báo địa chỉ http://tuyensinh10.sogddt.soctrang.gov.vn/ trên 

website/Cổng thông tin điện tử của đơn vị để học sinh thực hiện đăng ký nhập 

học trực tuyến. 

3. Các đơn vị sử dụng tài khoản Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp để theo 

dõi, tổng hợp số lượng, danh sách học sinh đăng ký nhập học trực tuyến (tài 

khoản giáo viên và hướng dẫn, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về email của hiệu 

trưởng). 

Nhận được Công văn này, đề nghị các trường không có điều chỉnh chỉ 

tiêu tuyển sinh triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời. Riêng đối với các trường 

có đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh 

chấp thuận, các trường gửi danh sách học sinh trúng tuyển (theo mẫu) về Sở 

Giáo dục và Đào tạo (qua email lamquoccuong@soctrang.edu.vn) và thông báo 
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cho học sinh đăng ký nhập học trực tuyến theo hướng dẫn trên. Mọi vướng mắc 

nếu có liên hệ phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện 

thoại 0299.3822696 để cùng phối hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc và các Phó GĐ; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Châu Tuấn Hồng 
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