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Phú Yên, ngày 27 tháng 7 năm 2020

V/v phúc khảo bài thi, kỳ thi tuyển
sinh vào lớp 10 THPT năm học
2020-2021

Kính gửi:
- Các trường THPT trực thuộc;
- Các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Kế hoạch số 163/KH-SGDĐT ngày 12/5/2020 Về việc Kế hoạch tuyển
sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021. Công văn số 421/SGDĐT-QLCL ngày
28/5/2020 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021.
Ngày 27 tháng 7 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Phú Yên đã
công bố điểm thi tuyển cho các thí sinh dự thi tại 09 trường THPT tổ chức thi tuyển
theo kế hoạch 163/KH-SGDĐT.
Nay Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các thí sinh đăng ký phúc khảo bài
thi (nếu có nguyện vọng).
Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 27/7/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày
03/08/2020.
Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Học sinh nộp đơn phúc khảo tại trực tiếp Trường
THPT mà học sinh đăng ký tuyển sinh. Mẫu đơn các trường THPT tải và in từ Hệ
thống Quản lý tuyển sinh: http://tuyensinh.phuyen.edu.vn hoặc Mẫu Phụ lục 8 công
văn 421/SGDĐT-QLCL ngày 28/5/2020 và để phát cho học sinh.
Trường THPT tổ chức thi tuyển, nhập dữ liệu đơn phúc khảo vào hệ thống tuyển
sinh trước 17 giờ 00 phút ngày 03/8/2020.
Từ ngày 05/8/2020 đến ngày 07/8/2020, Sở GDĐT tổ chức chấm phúc khảo bài
thi.
Nhận được công văn này, đề nghị các Phòng GDĐT, các trường THPT thông
báo cho học sinh biết và triển khai thực hiện công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở;
- Lưu: QLCL, VT.
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