
SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TT GDTX LONG ĐIỀN-ĐẤT ĐỎ             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 103/TB-GDTX.LĐĐĐ                              Long Điền, ngày 16 tháng 05 năm 2022  
      

       

THÔNG BÁO 
Về việc Thi nghề phổ thông  

cấp THPT, năm học 2021-2022. Khóa thi ngày 26/5/2022 
 

 

Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-SGDĐT ngày 16/05/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc Thành lập Hội đồng Thi nghề phổ thông cấp THPT, năm học 2021-

2022. Khóa thi ngày 26/5/2022 

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-TTGDTX.LĐĐĐ ngày 12 tháng 5 năm 2022 về 

Kế hoạch thi nghề phổ thông năm học 2021-2022; 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Long Điền – Đất Đỏ thông báo đến toàn thể 

cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học viên và học viên khối lớp 11, năm học 

2021-2022 như sau: 

1. Thờn gian, địa điểm. 

-  Thi Lý thuyết Tin học: ngày 26/5/2022. 

+ 07h00’-07h30: Học viên tập trung tại TTGDTX. 

+ 07h30’- 8h30’: Nghe phổ biến quy chế thi và kiểm dò hồ sơ thi. 

+ 08h30’: Thí sinh tập trung vào phòng thi. 

+ 09h00’: Tính giờ làm bài thi lý thuyết, phát đề thi lý thuyết trước giờ làm bài 

10 phút. 

- Thi thực hành Tin học: ngày 21/05/2022. 

* Ca 1: Phòng thi số 1. 

+ 07h00’-07h30: Học viên tập trung tại TTGDTX. 

+ 07h30’: Thí sinh tập trung vào phòng thi thực hành (lầu 1). 

+ 07h30’: Tính giờ làm bài thi thực hành, phát đề thi thực hành trước giờ làm bài 

10 phút. 

* Ca 2: Phòng thi số 2. 

+ 08h00’-08h30: Học viên tập trung tại TTGDTX. 

+ 08h50’: Thí sinh tập trung vào phòng thi thực hành (lầu 1). 

+ 08h50’: Tính giờ làm bài thi thực hành, phát đề thi thực hành trước giờ làm bài 

10 phút. 



* Ca 3: Phòng thi số 3. 

+ 09h30’-09h50’: Học viên tập trung tại TTGDTX. 

+ 10h10’: Thí sinh tập trung vào phòng thi thực hành (lầu 1). 

+ 10h10’: Tính giờ làm bài thi thực hành, phát đề thi thực hành trước giờ làm bài 

10 phút. 

2. Lệ phí thi: 

Học viên đóng 150.000đ (Một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn). 

GVCN thu hộ sau đó chuyển cho kế toán cô: Đoàn Thị Kim Ngọc. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám đốc (theo dõi); 

- Tổ/nhóm CM (t/h); 

- GVCN-HS (t/h); 

- Ban ĐD. CMHS (biết, p/h); 

- Công khai bản tin TT. 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Tuyền 
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