
UBND TỈNH BẾN TRE 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

V/v hướng dẫn công tác phúc khảo bài thi 
 tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 - Các trường Trung học phổ thông; 

- Phổ thông Hermann Gmeiner;  
- Năng Khiếu Thể dục Thể thao; 

- Các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên. 

 

Thực hiện Quy chế thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, Sở Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn công tác phúc khảo bài thi Tốt nghiệp Trung học phổ 
thông năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi; đơn vị có phương án 
hướng dẫn thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi đảm bảo công tác phòng chống 
COVID-19. Hạn chót nộp đơn xin phúc khảo bài thi (theo mẫu) cho đơn vị đăng kí 

dự thi trước 11 giờ 00, ngày 06 tháng 8 năm 2021. Thí sinh không phải nộp lệ phí 
phúc khảo bài thi. 

2. Điểm đăng ký dự thi tiếp nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh, cập nhật vào 
phần mềm Quản lý thi, gửi bản scan (hoặc ảnh chụp) đơn xin phúc khảo của thí 

sinh (theo mẫu đính kèm) và Danh sách đề nghị phúc khảo bài thi cho Sở Giáo dục 
và Đào tạo được kết xuất từ phần mềm Quản lý thi trước 17 giờ 00, ngày 06 tháng 

8 năm 2021 qua địa chỉ email quanlythi@bentre.edu.vn. 

Các vấn đề phát sinh, vướng mắc, các đơn vị cần liên hệ về Sở Giáo dục và 

Đào tạo thông qua Phòng Khảo thí, Quản lý chất lượng giáo dục và Công nghệ 
thông tin để được hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, KTQLCLGD&CNTT. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Bùi Minh Nhựt 
 

  



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021 
 

Kính gửi: Hội đồng thi Sở GDĐT Bến Tre. 

 

Tôi tên (viết in hoa): .................................................................................................... 

Sinh ngày: ....... tháng ……. năm ……….. Nơi sinh: tỉnh ………………………… 

Số báo danh: .............................   

Tôi đã tham dự kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông tại điểm thi ……. 

…………………………………………… thuộc Hội đồng thi Sở GDĐT Bến Tre.  

Nay tôi làm đơn này xin chấm phúc khảo bài thi các môn sau: 

 TT Môn xin phúc khảo Điểm đã công bố Ghi chú 

    

    

    

    

    

    

 

Tổng số môn thi xin phúc khảo: ………….. 

 Xác nhận của trường  ................., ngày ........ tháng     năm 2021 

 Thủ trưởng đơn vị Người làm đơn  

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 ………………………………….. 

 
 

 
          * Điện thoại liên lạc: .................................................................................................. 
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