
   

      

      UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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           Số: 300/QĐ-SGDĐT                   Hải Phòng, ngày 29  tháng  4  năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10  

cho các trường Trung học phổ thông năm học 2022-2023 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Căn cứ Quyết định số 3426/2016/QĐ-UBND, ngày 30/12/2016 của UBND 

thành phố về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 3918/QĐ-UBND, ngày 30/12/2021 của UBND thành 

phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022 cho Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hải Phòng; 

Căn cứ Công văn số 2840/UBND-VX, ngày 29/4/2022 của UBND thành phố 

về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển mới vào lớp 10, năm học 2022-2023 cho 

các trường Trung học phổ thông, trường Phổ thông nhiều cấp học (trong đó có cấp 

Trung học phổ thông) trên địa bàn thành phố Hải Phòng.  

(Tại Biểu chi tiết kèm theo Quyết định này). 

Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3.  Các ông (bà) Chánh văn phòng, Trưởng phòng: Tổ chức cán bộ, Giáo 

dục Trung học, Kế hoạch-Tài chính, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ liên quan 

Sở Giáo dục - Đào tạo và hiệu trưởng các trường căn cứ quyết định thi hành./.   

   GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Phòng GD-ĐT các quận/huyện; 

- Lưu KHTC, VT. 

 

              Bùi Văn Kiệm 
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