
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /SGDĐT-GDTrH 

V/v thời gian tổ chức tuyển sinh vào 

lớp 10 THPT năm học 2022-2023 

Đà Nẵng, ngày     tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện; 

- Các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên. 
 

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 trên 

địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 289/QĐ-SGDĐT ngày 

30/3/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT hướng 

dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, cụ thể như sau: 

1. Lịch thi và thời gian làm bài 

 

Ngày Buổi Bài thi 
Thời gian 

làm bài 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

Giờ  

nộp bài 

 

Ghi chú 

10/6/2022 
Sáng Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 10 giờ 00 Thi vào lớp 10 trường 

THPT (môn hệ số 1 

vào Trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn) 

Chiều Ngoại ngữ 90 phút 14 giờ 30 16 giờ 00 

11/6/2022 Sáng Toán 120 phút 8 giờ 00 10 giờ 00 

12/6/2022 Sáng 
Môn 

chuyên 
150 phút 8 giờ 00 10 giờ 30 

Thi vào Trường 

THPT chuyên         

Lê Quý Đôn 

Thí sinh có mặt tại Điểm thi (nơi dự thi) lúc 09 giờ 30 phút ngày 

09/6/2022 để được hướng dẫn nội quy thi. Thí sinh thi môn chuyên (tuyển sinh 

vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) có mặt tại Điểm thi từ 07 giờ 00 ngày 

12/6/2022 để dự thi môn chuyên. 

2. Công tác ôn tập, chuẩn bị cho Kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 

học 2022-2023  

a) Các đơn vị, trường học duy trì dạy học, ôn tập; lưu ý rèn luyện kĩ năng 

làm bài, làm quen với các dạng bài, các đề thi các năm trước; hỗ trợ, động viên 

giúp học sinh chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho các kì thi sắp đến; 

b) Rút kinh nghiệm các kì thi năm trước, các giáo viên nhắc nhở học sinh 

thực hiện đúng nội quy, quy định thi; đặc biệt làm bài thi vào đúng phần giấy 

dành cho phần bài làm của thí sinh, ghi câu trả lời vào ô quy định cho mỗi phần 

của bài thi ngoại ngữ (thí sinh ghi không đúng ô quy định phần nào sẽ không 

được chấm điểm phần trả lời đó); thí sinh dự thi môn tiếng Nhật không được 

dùng bút chì để làm bài. 
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c) Các nội dung, quy định chuyên môn thực hiện theo hướng dẫn nhiệm vụ 

đầu năm học của từng bộ môn theo Công văn số 2649/SGDĐT-GDTrH ngày 

09/9/2021 của Sở GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học 

năm học 2021-2022. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường 

học khẩn trương thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 

- Trưởng phòng Sở; 

- Trang TTĐT ngành; 

- Lưu: VT, GDTrH.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Lê Thị Bích Thuận 
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