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 Kính gửi:  Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông công lập 
 

Thực hiện Công văn số 956/SGDĐT-KTKĐ ngày 29 tháng 4 năm 2022 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 Trung học 

phổ thông (THPT) năm học 2022-2023. Để việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 

10 THPT năm học 2022-2023 diễn ra đúng Quy chế, Sở GDĐT tạo quy định về 

việc sử dụng các ấn phẩm như sau: 

1. Thống nhất danh mục ấn phẩm với mức tối thiểu như sau: 

TT Tên ấn phẩm ĐV tính Mức tối thiểu 

1 Trách nhiệm của thí sinh Tờ  
1 tờ/phòng thi 

2 tờ/Hội đồng thi 

2 Giấy thi Tờ 
3 tờ/thí sinh/bài tự luận 

+ 10% dự phòng 

3 Giấy nháp Tờ 
2 tờ/thí sinh/bài thi  

+ 10 % dự phòng 

4 Phiếu TLTN Tờ 
1 tờ/thí sinh/bài thi TN 

+ 20% dự phòng 

5 Túi đựng bài thi Túi 
1 túi/bài thi/phòng thi 

+ 10% dự phòng 

2. Các trường THPT công lập đăng ký mua các ấn phẩm phục vụ cho kỳ thi 

tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hải Phòng ( Đ/c: số 1 Lý Thường 

Kiệt, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng – ĐT: 0934.238.555). 

3. Địa điểm giao nhận ấn phẩm: 

- Số 1 Lý Thường Kiệt, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng. 

Sở GDĐT đề nghị Hiệu trưởng trường THPT công lập căn cứ số lượng thí 

sinh đăng ký dự thi, số lượng phòng thi, số hội đồng thi chuẩn bị đầy đủ các ấn 

phẩm nêu trên. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cty CP Sách và TBTH; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bùi Văn Kiệm 
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