
         UBND TỈNH BẾN TRE                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:            /SGD&ĐT-KTQLCLGD&CNTT                   Bến Tre, ngày         tháng 7 năm 2021 

V/v công bố kết quả và hướng dẫn nhận đơn  

phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

công lập năm học 2021-2022 

 
Kính gửi: Các trường Trung học phổ thông. 

 

Căn cứ công văn số 914/SGDĐT-KTQLCLGD&CNTT ngày 26 tháng 4 năm 

2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Trung 

học phổ thông (THPT) công lập năm học 2021-2022;  

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường THPT công bố kết quả và thu 

nhận hồ sơ thí sinh xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 

học 2021-2022, cụ thể như sau: 

1. Các trường THPT cử cán bộ, giáo viên đến Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng 

Khảo thí, Quản lý CLGD và CNTT) nhận kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trường mình 

(từ ngày 30/6/2021 đến ngày 01/7/2021); thực hiện công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022 của đơn vị cho phụ huynh, học sinh 

biết (lưu ý thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch của tỉnh). 

2. Thông báo, hướng dẫn phụ huynh, học sinh viết đơn phúc khảo, nếu có 

nguyện vọng.  

Lưu ý phụ huynh, học sinh qui định về phúc khảo bài thi: điểm bài thi sau phúc 

khảo sẽ được lấy làm điểm chính thức bài thi (dù điểm có thể tăng hoặc giảm) và 

tính lại kết quả điểm để xét tuyển sinh. 

Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày 02/7/2021 đến hết ngày 12/7/2021.  

Nơi nhận đơn phúc khảo: Trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi (nguyện 

vọng 1). 

3. Trường Trung học phổ thông tổng hợp danh sách thí sinh phúc khảo bài thi 

và tổ chức kiểm dò thông tin trong danh sách phúc khảo của đơn vị, chuyển hồ sơ 

phúc khảo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 12/7/2021, đồng thời gởi 

bảng mềm danh sách thí sinh phúc khảo qua địa chỉ email phongktkd.sobentre@ 

moet.edu.vn. 
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Hồ sơ phúc khảo gồm (đính kèm các mẫu hồ sơ):  

1. Đơn xin phúc khảo của thí sinh.  

2. Bảng tổng hợp danh sách thí sinh đè nghị phúc khảo bài thi. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường THPT thực hiện đúng nội dung 

công văn này. Nếu có khó khăn, vướng mắc, nhà trường liên hệ Phòng Khảo thí, 

Quản lý chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 

-  Như trên; 

-  Lưu: VT; KTQLCLGD&CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Minh Nhựt 
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