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THÔNG BÁO
Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy
Năm học 2022-2023
Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Ninh
Bình về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học
2022-2023 tỉnh Ninh Bình;
Thực hiện Công văn số 45/SGDĐT-KHTC ngày 11/01/2022 của Sở GDĐT
Ninh Bình về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023; Quyết định
số 203/QĐ-SGDĐT ngày 26/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quy
định về công tác tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Công văn số
658/SGDĐT-QLCL ngày 29/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng
dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS, thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023;
Căn cứ kết quả điểm thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023,
kết quả phiên họp sáng ngày 20/6/2022 của Hội đồng xét duyệt tuyển sinh lớp 10
THPT, GDTX năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo điểm chuẩn
trúng tuyển lớp 10 trường THPT chuyên Lương Văn Tụy như sau:
STT

Lớp chuyên

Điểm chuẩn trúng tuyển

1

Toán

43,65

2

Vật lí

41,7

3

Hóa học

47,44

4

Sinh học

39,5

5

Tin học

Môn thi chuyên Tin học: 41,54
Môn thi chuyên Toán: 37,6

6

Ngữ văn

42,9

7

Lịch sử

35,7

8

Địa lí

37,35

9

Tiếng Anh

45,19

Tiếng Pháp
33,52
Ghi chú:
1. Đối với lớp chuyên Toán: 03 thí sinh có cùng tổng điểm xét tuyển 43,65;
trong đó 02 thí sinh được xét trúng tuyển theo tiêu chí ưu tiên: Thí sinh có số báo
danh 110907 (Đoạt giải Ba môn Toán trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS
10

2

cấp tỉnh năm học 2021-2022) và thí sinh có số báo danh 110888 (có điểm trung
bình môn chuyên đăng kí dự thi cao hơn).
2. Đối với lớp chuyên Tin học: Tuyển được 34 thí sinh theo quy định (môn
thi chuyên Tin học tuyển 17 thí sinh, môn thi chuyên Toán tuyển 17 thí sinh), thiếu
01 thí sinh so với chỉ tiêu.
3. Đối với lớp chuyên Tiếng Pháp: Tuyển được 29 thí sinh theo quy định,
thiếu 06 thí sinh so với chỉ tiêu.
Sở Giáo dục và Đào tạo giao trường THPT chuyên Lương Văn Tụy:
- Thông báo cho những thí sinh không trúng tuyển vào lớp chuyên Toán có
nguyện vọng xét tuyển vào lớp chuyên Tin học, không trúng tuyển vào lớp chuyên
Tiếng Anh có nguyện vọng xét tuyển vào lớp chuyên Tiếng Pháp nếu đủ điều kiện
và có tổng điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển của lớp
chuyên tương ứng là Tin học và Tiếng Pháp thì nộp đơn về trường THPT chuyên
Lương Văn Tụy để xét tuyển bổ sung. Hạn cuối cùng nộp đơn: 8 giờ 00 phút ngày
21/6/2022.
- Hoàn thành việc bàn giao hồ sơ học sinh không trúng tuyển cho các trường
THPT theo nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển của thí sinh trước 17 giờ 00 phút
ngày 21/6/2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình thông báo!
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- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Đ/c Tống Quang Thìn, PCT TT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Văn phòng Sở, Thanh tra Sở;
- Các phòng thuộc Sở GDĐT;
- Trường THPT chuyên Lương Văn Tuỵ;
- Đài PTTH tỉnh;
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