
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH CAO BẰNG 

Số:           /UBND-VX 

V/v điều chỉnh Kế hoạch số 315/KH-

UBND ngày 15/02/2022 về tuyển sinh 

lớp 10 trung học phổ thông trên 

 địa bàn tỉnh Cao Bằng                  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Cao Bằng, ngày      tháng 3 năm 2022 

   
 

       Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng. 

 

 Xét Tờ trình số 22/TTr-SGD&ĐT ngày 22/3/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc điều chỉnh Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 15/02/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về tuyển sinh lớp 10 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Nhất trí đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc không tổ chức 

môn thi thứ 4 đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường trung học phổ thông năm 

học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cụ thể: 

- Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường Trung học phổ thông, 

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh dự thi 03 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; 

- Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường Trung học phổ thông 

Chuyên dự thi các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên theo nguyện 

vọng đăng ký. 

2. Các nội dung khác tại Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 15/02/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển sinh lớp 10 trường trung học phổ thông trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng liên quan đến môn thứ 4 được điều chỉnh tương ứng. 

Căn cứ ý kiến trên, các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức, triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:              

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP; CVVX; TTTT; 

- Lưu: VT, VX(VA). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Hải Hòa  
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