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THÔNG BÁO 

Về việc sinh hoạt qui chế thi và nhận giấy báo dự thi 

 tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2022 - 2023 

 

 

- Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của về việc phê 

duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 – 2023 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ; 

- Căn cứ vào kế hoạch làm việc của Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ 

thông, năm học 2022 – 2023 của Trường THPT Thực hành Sư phạm. 

Trường THPT Thực hành Sư phạm thông báo đến tất cả học sinh đăng ký dự thi tuyển 

sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2022 – 2023 đến sinh hoạt qui chế thi và nhận 

giấy báo dự thi, cụ thể: 

- Thời gian: Trước 8 giờ 30 phút ngày 6/6/2022.  

+ Bước 1: Học sinh xem phòng thi, số báo danh tại bảng thông báo; 

+ Bước 2: Tập trung tại phòng thi (giấy báo dự thi sẽ nhận tại phòng thi).  

Thời gian sinh hoạt khoảng 60 phút. 

- Địa điểm: Trường THPT Thực hành Sư phạm. Cổng C, Khu II – ĐHCT, Xuân 

Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ. 

* Lưu ý:  

- Học sinh khi đến trường phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

- Học sinh đi xe đạp gửi xe tại bãi xe C2 hoặc bãi xe Khoa Sư phạm (trên trục đường 

của Cổng C). 

- Trang phục: Đồng phục học sinh hoặc áo trắng, quần tây. 

Trên đây là thông báo về việc sinh hoạt qui chế thi và nhận giấy báo dự thi của Trường 

THPT Thực hành Sư phạm. 

Trân trọng kính chào./. 
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                                                                                                    Đã ký 
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