
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS. 

 

Thực hiện công văn số 460/SGDĐT-TrH ngày 9/3/2022 về việc tổ chức ôn 

tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023; Công văn 

số 336/UBND-GDĐT ngày 11/3/2022 của UBND quận, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo đề nghị hiệu trưởng các trường THCS thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Tuyên truyền về chủ trương, phương thức tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào 

lớp 10 THPT năm học 2022-2023 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ 

huynh học sinh khối lớp 9. 

 2. Báo cáo với Đảng ủy, UBND phường tình hình thi vào lớp 10 của nhà 

trường, số học sinh trên địa bàn phường tham gia dự thi, cung cấp danh sách học 

sinh, địa chỉ gia đình, đề xuất với UBND phường phương án phối hợp, hỗ trợ 

đôn đốc gia đình quan tâm, động viên con, cháu chuẩn bị tham gia thi. 

3. Chỉ đạo quyết liệt, tăng cường các biện pháp, giải pháp sáng tạo, linh 

hoạt trong công tác tổ chức ôn thi vào lớp 10 THPT; đôn đốc, kiểm tra sát sao 

đồng thời quan tâm, động viên giáo viên ôn thi nêu cao tinh thần, trách nhiệm, 

sáng tạo, linh hoạt trong công tác ôn thi; động viên học sinh đăng ký dự thi khắc 

phục khó khăn, chủ động, tự giác học tập để đạt kết quả cao nhất; thực hiện tốt 

công tác phòng chống dịch Covid-19. 

4. Tiến hành rà soát việc thực hiện chương trình, kiểm tra đánh giá đối với 

học sinh lớp 9, hoàn chỉnh hồ sơ để xét công nhận tốt nghiệp THCS cho học 

sinh lớp 9 đúng thời gian quy định. 

5. Căn cứ cấu trúc đề thi của Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành, các 

tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên thảo luận, xây dựng đề cương ôn tập phù hợp 

năng lực, trình độ học sinh, khuyến khích các nhà trường và giáo viên phân loại 

trình độ học sinh để có biện pháp ôn tập phù hợp. Chú ý trong quá trình ôn tập 

cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp ôn 

tập phù hợp, giúp học sinh học tập tiến bộ, hiệu quả. 

6. Bên cạnh việc tổ chức ôn tập tốt cho học sinh, cần hướng dẫn học sinh 

làm bài thi nhất là bài thi môn Ngoại ngữ với hình thức thi 100% câu hỏi trắc 

nghiệm khách quan, một lựa chọn đúng. 

UBND QUẬN HỒNG BÀNG 
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7. Xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát, trên cơ sở kết quả khảo sát để 

định hướng tư vấn, đăng kí dự tuyển phù hợp năng lực học sinh. Phối hợp với 

các trường THPT ngoài công lập, các trường nghề tư vấn hướng nghiệp cho học 

sinh. Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh lớp 9. 

8. Thành lập Tổ tuyển sinh vào lớp 10 THPT, tham gia tập huấn công tác 

tuyển sinh, chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi, nhập thông tin 

thí sinh đăng ký dự thi, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi và chuyển hồ sơ, dữ liệu 

đăng ký dự thi về Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

9. Nhằm giúp giáo viên và học sinh có tài liệu phục vụ cho việc ôn tập thi 

vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo  phát hành bộ tài 

liệu “Hướng dẫn ôn tập vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023” của 3 bộ môn 

Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh. 

Thời gian dự kiến phát hành 04/4/2022. Các nhà trường phổ biến tới học 

sinh có nhu cầu mua tài liệu dùng cho ôn tập đăng ký và tổng hợp số lượng (theo 

mẫu đính kèm) gửi file mềm và bản scan có dấu về đồng chí Lê Thị Thu Trang- 

chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo - qua email letrang@hongbang.edu.vn 

chậm nhất ngày 17/3/2022. 

Nhận được văn bản này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà 

trường triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu. 

 TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Vân Anh 
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UBND QUẬN HỒNG BÀNG 

   
TRƯỜNG…................................ 

   
 

 

   
ĐĂNG KÍ TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022-2023 

(Kèm theo CV số…....../GDĐT ngày …..tháng 3 năm 2022 của Phòng GDĐT) 

      
STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ 

1 MÔN TOÁN 

Trần Duy Mạnh, 

Nguyễn Thị Thu Hằng, 

Đoàn Quốc Việt 

    

2 MÔN NGỮ VĂN Trần Thị Giang (CB)     

3 MÔN TIẾNG ANH Bùi Quốc Khánh (CB)     

  TỔNG     

    
HIỆU TRƯỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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