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Kính gửi: Các trường trung học phổ thông công lập 

 

 Để chuẩn bị nhân sự cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 và kỳ 

thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở yêu cầu Hiệu trưởng các trường báo cáo một số nội 

dung sau đây:  

1. Danh sách cán bộ, giáo viên có người thân (con, em ruột; em ruột của vợ hoặc 

chồng) tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 THPT chuyên Phan Bội 

Châu năm học 2022-2023;  

2. Danh sách cán bộ, giáo viên có người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, 

em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng) tham dự kỳ thi THPT quốc gia 

năm 2022; 

3. Số lượng tối đa giáo viên giảng dạy môn Toán, môn Ngữ văn đủ điều kiện, tiêu 

chuẩn tham gia công tác chấm thi môn Toán, môn Ngữ văn tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 

10 năm học 2022-2023; 

4. Số lượng tối đa giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham 

gia công tác chấm thi môn Ngữ văn tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.     

* Hình thức báo cáo: Các trường lập báo cáo theo mẫu đính kèm Công văn, đặt 

tên file báo cáo theo tên trường.  

* Thời gian gửi báo cáo: Các trường gửi báo cáo về Sở qua Phòng KT&KĐCLGD 

theo địa chỉ Email: ktkd@nghean.edu.vn chậm nhất là ngày 07/5/2022. 

Nhận được Công văn này, Sở yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển 

khai thực hiện. Những vấn đề liên quan cần trao đổi, đề nghị liên hệ với Phòng Khảo thí 

và Kiểm định chất lượng giáo dục (qua ông Lê Ngọc Hòa, CV phòng KT&KĐCLGD, 

điện thoại: 098.350.2357)./. 
 

 

Nơi nhận: 
          - Như trên (để t/h);  

          - Giám đốc (để b/c); 

          - Lưu: VT, KTKĐCLGD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đào Công Lợi 
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