
 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã và thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông. 

Căn cứ Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, năm học 2022-2023; 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung 

học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, năm học 2022-2023, cụ thể 

như sau: 

1. Các đơn vị triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh và 

học sinh lớp 9 về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng, năm học 2022-2023 (đính kèm Quyết định số 1262/QĐ-UBND 

ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Kế hoạch số 737/KH-

SGDĐT ngày 19/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo). 

2. Trong năm học 2022-2023, học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 

bằng hình thức trực tuyến, thời gian bắt đầu đăng ký từ ngày 06/6/2022 đến 17 

giờ ngày 12/6/2022, tại địa chỉ tuyensinh10.sogddt.soctrang.gov.vn. 

Trường hợp học sinh không đăng ký trực tuyến được thì có thể đăng ký 

trực tiếp tại trường bằng cách đến trường làm đơn xin dự tuyển vào lớp 10, mẫu 

đơn có thể tải về từ địa chỉ tuyensinh10.sogddt.soctrang.gov.vn hoặc trực tiếp tại 

trường (Các mẫu đơn gồm: Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai sử 

dụng Mẫu 01-NTMK, các trường DTNT sử dụng Mẫu 02-DTNT, các trường còn 

lại sử dụng Mẫu 03-THPT).  

Chậm nhất vào ngày 15/6/2022, các trường THPT duyệt và cập nhật 

danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10 vào hệ thống trực tuyến và thông 

báo danh sách học sinh đăng ký tuyển sinh.  

3. Các đơn vị thống nhất sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý thi tuyển 

sinh lớp 10 do Sở GDĐT cung cấp, thực hiện đúng quy trình, thời hạn xử lý dữ 

liệu và chế độ báo cáo theo quy định của Sở GDĐT.  

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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trung học phổ thông trên  
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Hạn cuối cập nhật dữ liệu vào phần mềm Quản lý thi tuyển sinh lớp 10 

và gửi phương án gồm số lượng thí sinh, số lượng phòng thi, số lượng cán bộ 

coi thi, chấm thi về Phòng Giáo dục Trung học (theo mẫu Google Drive gửi vào 

email của trường) trước ngày 17/6/2022.  

4. Các trường THPT lập danh sách cán bộ, giáo viên tham gia lãnh đạo 

hội đồng, thư ký hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 gửi về 

Phòng Giáo dục Trung học (theo mẫu Google Drive gửi vào email của trường) 

trước ngày 14/6/2022. Danh sách giáo viên, nhân viên tham gia coi thi và chấm 

thi do trường đề xuất và triệu tập theo số lượng quy định của Sở GDĐT. 

* Lưu ý: Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tuyển sinh 

lớp 10 THPT không có con, em ruột của vợ hoặc chồng tham gia kỳ thi. Danh 

sách chấm thi phải có 50% cán bộ, giáo viên đang dạy cấp THCS. 

5. Các trường THPT nhận quyết định thành lập Hội đồng coi thi, chấm thi 

tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 tại Phòng Giáo dục Trung học vào 

ngày 21/6/2022. Riêng danh sách cán bộ coi thi, chấm thi do trường lập theo 

mẫu quy định kèm theo quyết định thành lập hội đồng để quyết toán kinh phí. 

6. Từ ngày 20/6/2022 đến 17 giờ ngày 24/6/2022, thí sinh đến trường nơi 

đăng ký dự thi, nhận giấy báo dự thi và làm thủ tục dự thi (nộp Hồ sơ dự tuyển 

theo Kế hoạch số 737/KH-SGDĐT ngày 19/4/2022 của Sở GDĐT, riêng đối với 

học sinh đăng ký trực tuyến không cần nộp đơn xin dự tuyển lớp 10).  

* Lưu ý: Khi đi thi thí sinh mang theo Giấy báo dự thi và giấy tờ tùy thân 

có ảnh. 

7. Các Hội đồng tổ chức thi tuyển sinh theo lịch thi (Quyết định số 

1262/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng); báo cáo 

tổng hợp số liệu và tình hình coi thi về Phòng Khảo thí và QLCLGD theo từng 

buổi thi (mẫu Google Drive gửi vào email của trường); hoàn thành chấm thi và 

công bố điểm thi chậm nhất vào ngày 01/7/2022, gửi đĩa CD1 chứa điểm thi về 

Phòng Khảo thí và QLCLGD chậm nhất vào ngày 04/7/2022. 

8. Các Hội đồng thi nhận đơn phúc khảo trực tiếp của thí sinh từ ngày 

01/7/2022 đến 17 giờ ngày 10/7/2022, sau đó tổ chức chấm và công bố điểm 

phúc khảo, cập nhật vào phần mềm quản lý thi và gửi đĩa CD2 chứa điểm thi sau 

phúc khảo về Phòng Khảo thí và QLCLGD chậm nhất ngày 14/7/2022. 

9. Chậm nhất ngày 15/7/2022, các Hội đồng công bố kết quả tuyển sinh. 

Học sinh tra cứu kết quả trực tuyến tại 

tuyensinh10.sogddt.soctrang.gov.vn. Thí sinh trúng tuyển làm hồ 

sơ nhập học trực tuyến tại tuyensinh10.sogddt.soctrang.gov.vn 

chậm nhất vào ngày 01/8/2022. 
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10. Các trường báo cáo số liệu học sinh trúng tuyển lớp 10 và đã đăng ký 

nhập học của năm học 2022-2023 chậm nhất vào ngày 10/8/2022 về Phòng Giáo 

dục Trung học (theo mẫu Google Drive gửi vào email của trường). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, liên hệ Sở Giáo 

dục và Đào tạo, qua phòng Giáo dục Trung học, số điện thoại 0299.3822696 để 

phối hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Châu Tuấn Hồng 
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