
   UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

       Số:           /SGDĐT-GDTrH                         Bình Phước, ngày      tháng    năm 2021 
V/v thông báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10  

      năm 2021 và hướng dẫn hồ sơ phúc khảo. 

 

  Kính gửi:  

    -  Các phòng giáo dục và đào tạo;  

    -  Các trường trung học phổ thông;  

    -  Các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

 

Căn cứ vào kết quả chấm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 của Ban chấm, 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố kết quả thi tạm thời và hướng dẫn các đơn vị 

tập hợp hồ sơ phúc khảo bài thi của các thí sinh như sau: 

1. Công bố kết quả thi:  

Sở GDĐT gửi kết quả thi đính kèm theo Công văn này và Bảng ghi điểm thi qua 

email của các đơn vị; 

Đề nghị các trường THPT, THCS&THPT (có tổ chức thi) cử người về Sở GDĐT 

(qua phòng GDTrH) nhận bảng ghi điểm thi, thời gian từ 8 giờ ngày 23/6/2021 đến ngày 

25/6/2021; 

Đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo tải dữ liệu kết quả thi gửi đến các trường 

THCS trên địa bàn để thông báo cho các thí sinh biết kết quả thi; 

Đồng thời, các thí sinh dự thi tại trường nào thì đến trường đó để xem điểm. Riêng 

thí sinh dự thi tại trường THCS Tân Xuân, Đồng Xoài thì đến trường THPT chuyên 

Quang Trung để xem điểm; dự thi tại Trường THCS Tiến Thành đến Trường THPT Đồng 

Xoài để xem điểm.  

2. Phúc khảo bài thi của thí sinh: 

Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi. 

Trình tự và thủ tục: 

+ Thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi (có mẫu đơn đính kèm); 

+ Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi cho trường trung học phổ thông, trung học 

cơ sở và trung học phổ thông (nơi thí sinh đăng ký dự thi); 

+ Trường phổ thông lập danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo (Mẫu M21 đính kèm); 

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ phúc khảo 

Các trường phổ thông nộp hồ sơ phúc khảo theo mẫu M21 và đơn xin phúc khảo của 

thí sinh về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng GDTrH), hạn chót vào lúc 17 giờ, ngày 

28/6/2021. 

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 khảotheo đúng thời gian quy định.  

Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VP, GDTrH. 



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  ……………………… 

 

 

Em tên là: …………………………. ;Ngày sinh:………….; Nơi sinh: …………………;     

là học sinh trường: ……………………………………………………………..     

có tham gia dự thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10  năm 2021 tại Hội đồng thi: 

…………………….; Số báo danh:………………; kết quả thi các môn như sau: 

 

Các môn chung Các môn chuyên 

Văn Toán Anh Văn Toán Anh Lí Hóa 

        

 

Em đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chấm phúc khảo các môn như sau (ghi tên các môn 

phúc khảo, nếu các môn chuyên thì ghi chữ “chuyên” ở trước tên môn thi;ví dụ: môn 

chuyên văn thì ghi Chuyên Văn).  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………... 

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  2021 

                                                                                               Người làm đơn  
                        (ký và ghi rõ họ và tên) 

 

 



Mẫu 21 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 ĐƠN VỊ. . . . . . ………….. . . . . Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 . . . . , ngày . .  tháng  năm 2021 

 khóa ngày 07/6/2021 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO BÀI THI 
 

TT HĐ coi thi  Phòng thi SBD Họ và tên Ngày sinh 

Môn xin phúc khảo bài thi 

Ghi chú  

Các môn chung Các môn chuyên 

Văn Toán Anh Văn Toán Anh Lí Hóa  

               

               

               

               

               

Danh sách này có …… thí sinh 
 NGƯỜI LẬP DANH SÁCH         THỦ TRƯỞNGĐƠN VỊ 

 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký tên và đóng dấu) 
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