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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông  

năm học 2022 - 2023  
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh và Căn cứ Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND 

ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông 

được hợp nhất tại văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ 

thông năm học 2022-2023; 

Căn cứ Biên bản xét duyệt tuyển thẳng học sinh vào lớp 10 trung học phổ thông 

năm học 2022-2023 của Phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng  Giáo dục phổ thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách gồm 326 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 

trung học phổ thông năm học 2022-2023 (có danh sách cụ thể kèm theo) 

Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày kí. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng các 

trường có cấp trung học phổ thông liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, GDPT. 
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