UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2020 /SGDĐT-GDTrH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 24tháng 07năm 2022

V/v thông báo kết quả thi tạm thời
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và
hướng dẫn hồ sơ phúc khảo

Kính gửi:
-

Các trường trung học phổ thông;
Các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông;
Các Trung tâm GDNN-GDTX;
Trung tâm GDTX tỉnh.

Căn cứ vào kết quả chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở Giáo dục và Đào
(GDĐT) tạo công bố kết quả thi tạm thời và hướng dẫn các đơn vị tập hợp hồ sơ phúc
khảo bài thi của thí sinh như sau:
1. Công bố kết quả thi:
Đề nghị các đơn vị tổ chức thông báo kết quả thi cho các thí sinh biết. Kết quả thi
gửi đính kèm theo Công văn này.
Lưu ý: Đề nghị các trường thông báo kết quả thi bằng nhiều hình thức: niêm yết trên
bảng thông báo của nhà trường, đưa lên trang thông tin điện tử của nhà trường (nếu có).
2. Phúc khảo bài thi của thí sinh:
Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi, thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp
đơn phúc khảo ở đó.
Trình tự và thủ tục:
+ Thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi (theo mẫu tại Phụ lục I);
+ Các đơn vị tổ chức nhận đơn phúc khảo của thí sinh từ ngày 24/7/2022 đến ngày
02/8/2022 và lập danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo (Mẫu tại Phụ lục II);
Lưu ý: - Không nộp đơn phúc khảo của thí sinh về Sở GDĐT;
- Trước khi nộp danh sách phúc khảo về Sở GDĐT, các đơn vị nhập danh
sách phúc khảo vào phần mềm quản lý thi.
3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ phúc khảo
Các đơn vị nộp danh sách hồ sơ phúc khảo theo mẫu tại Phụ lục II về Sở Giáo dục và
Đào tạo (qua email: khaothikiemdinh@binhphuoc.edu.vn), hạn chót vào lúc 17 giờ, 00
phút ngày 03/8/2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị niêm yết công khai kết quả thi cho thí
sinh biết và có trách nhiệm thông báo cho thí sinh làm hồ sơ phúc khảo bài thi, nộp hồ sơ
phúc khảo theo đúng thời gian quy định.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, GDTrH.

GIÁM ĐỐC

PHỤ LỤC I
MẪU ĐƠN PHÚC KHẢO
(Kèm theo Công văn số 2020 /SGDĐT-GDTrH, ngày24 tháng07 năm 2022)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI
Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước,
- Trường (Trung tâm) ………………………
Em tên là: …………………………. ; Ngày sinh:………….; Nơi sinh: …………………;
là học sinh trường: ……………………………………………………………..
có tham gia dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Điểm thi: …………………….;
Số báo danh:………………; Số CMND: ……………………, kết quả thi các môn như
sau:
Văn

Toán

Tiếng
Anh

Tiếng Tiếng
Trung Hàn

Lý

Hóa

Sinh

Sử

Địa

GDCD

Em đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chấm phúc khảo bài thi các môn như sau: (ghi tên các
môn phúc khảo)
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………
…………………………...
Lý do phúc khảo bài thi:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Kính mong Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phúc khảo bài thi cho em.
Xin trân trọng cảm ơn.
Kính đơn .
…………… ngày
tháng năm 2022
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ và tên)

PHỤ LỤC II

MẪU DANH SÁCH CÁC THÍ SINH PHÚC KHẢO
(Kèm theo Công văn số: 2020 /SGDĐT-GDTrH, ngày24 tháng07 năm 2022)
Đơn vị: ………………………………

TT Họ và tên thí sinh

Số CMND

Số báo
danh

Văn

Toán

Tiếng
Anh

Tiếng
Trung

Ghi chú: Thí sinh phúc khảo môn nào thì đánh dấu “X” vào ô tương ứng.
Người lập (ghi họ tên, số điện thoại)

Các môn phúc khảo
Tiếng
Vật lí Hóa
Hàn

Thủ trưởng đơn vị

Sinh

Sử

Địa

GDCD

