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Kon Tum, ngày        tháng      năm   
 

     

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận học sinh trúng tuyển vào lớp 10  

Trường Trung học phổ thông Kon Tum, năm học 2022-2023 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM 

Căn cứ Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học 

phổ thông; 

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

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học 

phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-SGDĐT ngày 23/02/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 2022 -2023; 

Căn cứ Công văn số 798/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 29/4/2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 

2022-2023 đối với các trường THPT, Phổ thông DTNT, Trung tâm GDTX tỉnh 

Kon Tum và Trung tâm GDNN-GDTX các huyện; 

Xét Tờ trình số 12/TTr-THPTKT ngày 02/7/2022 của Trường THPT Kon 

Tum phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên 

nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 480 (bốn trăm tám mươi) học sinh trúng tuyển vào lớp 

10 Trường Trung học phổ thông Kon Tum, năm học 2022-2023. Cụ thể như sau: 

1. Tuyển thẳng: 04 học sinh. 

Lý do tuyển thẳng: Học sinh trường Phổ thông DTNT, học sinh khuyết 

tật. 

Danh sách học sinh tuyển thẳng chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm. 

2. Trúng tuyển qua thi tuyển kết hợp với xét tuyển: 476 học sinh. Điểm 

chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển tương ứng với từng nhóm môn học lựa 

chọn cụ thể: 



2 

 

 

TT Nhóm môn học lựa chọn Điểm chuẩn 
Số lượng 

trúng tuyển 
Ghi chú 

1 
011 (Vật lí, Hóa học, Sinh 

học, Giáo dục kinh tế và 

Pháp luật, Tin học) 

51,00 

(ĐTB lớp 9: 8,1) 
197  

2 
012 (Vật lí, Hóa học, Sinh 

học, Địa lí, Tin học) 
48,75  

(ĐTB lớp 9: 7,7) 
79  

3 
013 (Vật lí, Hóa học, Sinh 

học, Lịch sử, Công nghệ: 

Định hướng nông nghiệp) 

45,50 

(ĐTB lớp 9: 8,1) 
40  

4 
014 (Vật lí, Hóa học, Địa lí, 

Tin học, Công nghệ: Định 

hướng công nghiệp) 

45,00 

(ĐTB lớp 9: 7,7) 
40  

5 
015 (Lịch sử, Địa lí, Giáo 

dục kinh tế và Pháp luật, Vật 

lí, Tin học) 

45,75 

(ĐTB lớp 9: 7,2) 
80  

6 
016 (Lịch sử, Địa lí, Giáo 

dục kinh tế và Pháp luật, 

Sinh học, Tin học) 

46,50 

(ĐTB lớp 9: 8,5) 
40  

Tổng cộng  476  

Danh sách học sinh trúng tuyển chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm. 

 Điều 2. Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kon Tum có nhiệm vụ 

tuyển sinh đúng danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10, năm học 2022-2023 

đã được Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và hoàn tất công tác tuyển sinh theo 

đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 Điều 3. Trưởng các đơn vị hành chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kon Tum và học sinh có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để thực hiện); 
- Giám đốc Sở GDĐT (để chỉ đạo); 

- Các PGĐ Sở GDĐT (để theo dõi); 

- Lưu: VT, QLCLGDCN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trung 
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