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THÔNG BÁO
Công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trường PT DTNT THPT An Giang
Năm học 2022-2023
Căn cứ vào Kế hoạch số 583/KH-SGDĐT ngày 14/03/2022 về việc Tuyển sinh
vào lớp 10 Trường PT DTNT THPT An Giang năm học 2021-2022 và Hướng dẫn số
959/HD-SGDĐT ngày 18/04/2022 về việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 20222023 của Sở Giáo dục-Đào tạo An Giang.
Căn cứ vào Kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 của Sở Giáo
dục và Đào tạo An Giang công bố vào ngày 17/06/2022.
Hiệu trưởng trường PT DTNT THPT An Giang thông báo về việc công bố kết quả
điểm thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 như sau:
1- Trường niêm yết điểm thi của 3 môn Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán của kỳ thi
tuyển sinh vào lớp 10 Khóa ngày 07/06/2022 tại Bảng thông báo nhà trường và trên trang
Web trường PT DTNT THPT An Giang;
2- Về việc xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10:
- Thí sinh có nguyện vọng xin phúc khảo bài thi thì nộp đơn xin phúc khảo (theo
mẫu quy định).
- Thời gian nộp đơn phúc khảo: Từ ngày 17/6/2022 đến 17 giờ 23/06/2022
( Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00, trừ thứ Bảy và Chủ
Nhật).
- Nơi phát hành và nhận đơn phúc khảo: Cô Phùng Thị Trúc Ly, trường PT DTNT
THPT An Giang, SĐT 0386.533.909.
3- Về việc điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trường PT DTNT THPT An Giang.
Khi nào Sở xét duyệt điểm chuẩn, trường sẽ thông báo sau . Dự kiến sẽ công bố điểm
trúng tuyển vào lớp 10 từ trong tháng 06/2022. Khi có kết quả điểm trúng tuyển vào
trường PT DTNT THPT An Giang thì các trường THCS sẽ đến nhận hồ sơ đối với học
sinh không trúng tuyển NV1 để học sinh tiếp tục nộp NV2 vào các trường THPT khác đã
đăng ký.
Mọi thông tin về tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, đề nghị quý vị phụ
huynh và học sinh xin vui lòng xem các thông báo của nhà trường hoặc liên hệ với Thầy
Thái Phước Hiệp SĐT 0915.733.800 hoặc Văn phòng nhà trường Đường Tân lộ kiều
lương, khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc. Điện thoại :
02966.585.450:
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