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QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lóp 10 năm học 2022 - 2023

GIÁM ĐÓC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Quyết định sổ 38/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu to chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyến sinh trung học 
cơ sở và trung học phô thông;

Căn cứ Quyết định sổ 19/QĐ-SGDĐT ngày 11/01/2022 của Giảm đốc Sở 
Giảo dục và Đào tạo vê việc giao chỉ tiều ké hoạch phát triền giáo dục năm hục 
2022 - 2023;

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Hà tại Tờ trình sô 
25/TTr-THPTSH ngày 13/7/2022 về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 
năm học 2022 - 2023 và đề nghị của Hội đồng duyệt tuyến sinh vào lóp 10 năm 
học 2022 - 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lóp 10 
năm học 2022 - 2023 của Trường THPT Son Hà như sau:

1. Điểm chuẩn: Có điểm xét tuyển từ 30,00 điểm trở lên (có điểm trung 
bình các môn lóp 9 năm học 2021-2022 từ 6,2 trở lên), số học sinh trúng tuyến: 
293 học sinh.

2. Tổng số học sinh trúng tuyển: 316 học sinh, trong đó có 23 học sinh 
tuyển thẳng (có danh sách kèm theo), so với chỉ tiêu được giao: 310 học sinh 
(tỉ lệ: 101,93%).

Điều 2. Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Hà có trách nhiệm thông báo điểm 
chuẩn và kết quả duyệt tuyển sinh cho phụ huynh, học sinh biết; đồng thời hoàn 
chỉnh hồ sơ tuyển sinh theo đúng qui định.

Điều 3. Trưởng phòng chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng 
Trường THPT Sơn Hà và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.T^"

Noi nhận:
-Như Điều 3;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, GDTrH, htson.
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