UBND TỈNH TRÀ VINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1407 /SGDĐT-KT

V/v Công bố điểm chuẩn
tuyển sinh lớp 10 THPT đợt 2
năm học 2022 - 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trà Vinh, ngày 15 tháng 8 năm 2022

Kính gởi:
- Hiệu trưởng các trường THPT; PTDTNT;
- Hiệu trưởng trường Thực hành sư phạm;
Căn cứ Công văn số: 1670/UBND-KGVX ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Trà Vinh về việc kế hoạch tuyển sinh vào các lớp mầm non, mẫu giáo và các
lớp đầu cấp phổ thông năm học 2022 - 2023;
Căn cứ Công văn số 665/SGDĐT-KT ngày 28/4/2022 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022 - 2023;
Căn cứ vào kết quả chấm thi của Ban chấm thi và Ban phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển
sinh lớp 10 THPT;
Căn cứ số lượng học sinh dự thi và tình hình thực tế của trường THPT Phạm Thái
Bường, Sở Giáo dục và Đào tạo thay đổi điểm chuẩn xét đợt 1 vào trường THPT Phạm
Thái Bường:
TT
1

Trường
THPT Phạm Thái Bường

Điểm chuẩn
đợt 1

Điểm chuẩn đợt 1
thay đổi

28,00

27,00

Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT
đợt 2 của trường THPT Phạm Thái Bường, thành phố Trà Vinh như sau:
TT

Trường

Điểm chuẩn

1

THPT Phạm Thái Bường

30,50

2

THPT thành phố Trà Vinh

22,00

Ghi chú

Đối tượng xét tuyển đợt 2 của trường THPT Phạm Thái Bường và THPT thành phố
Trà Vinh: tất cả học sinh trên địa bàn thành phố Trà Vinh, THCS Hòa Thuận, THCS Lương
Hòa dự thi đủ các môn tại các trường tổ chức thi tuyển sinh trên địa bàn thành phố Trà
Vinh.
Các trường còn lại căn cứ kết quả phúc khảo bài thi, tiến hành nhận hồ sơ những học
sinh có thay đổi điểm, đủ điểm xét tuyển và theo địa bàn tuyển sinh của trường.

Nhận được công văn này đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT họp Hội đồng tuyển
sinh và xét tuyển sinh theo quy định (độ tuổi, điểm xét tuyển từ điểm chuẩn trở lên và không
có môn thi nào bị điểm 0).
Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, GDDT-KT&KĐCLGD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Thạch Tha Lai

