
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SGD&ĐT-KT&KĐ Lào Cai, ngày       tháng 7 năm 2019 
V/v công bố kết quả thi THPT 

 quốc gia năm 2019 
 

 
                     Kính gửi:  

 - Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; 

 - Các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố. 
 

Thực hiện văn bản số 1209/BGDĐT-QLCL ngày 27/3/2019 về việc hướng dẫn tổ 

chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thông báo và hướng dẫn để thí sinh tra 

cứu kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 như sau:  

Sở GD&ĐT Lào Cai công bố kết quả thi theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT (vào 

ngày 14/7/2019) đồng thời theo 3 phương thức:  

- Phương thức 1: Hướng dẫn thí sinh và người nhà truy cập địa 

chỉ thisinh.thithptquocgia.edu.vn để tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 bằng cách 

đăng nhập vào hệ thống bằng số CMND, mã đăng nhập (được cấp khi thí sinh nộp hồ 

sơ dự thi) và mã xác nhận (dòng mã xếp lộn xộn có sẵn trên màn hình) để vào tra cứu 

điểm thi. 

- Phương thức 2: Hướng dẫn thí sinh và người nhà truy cập địa chỉ 

diemthi.laocai.edu.vn để tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 bằng cách đăng nhập 

vào hệ thống bằng số báo danh (gồm 08 chữ số thí sinh đã sử dụng trong kỳ thi THPT 

quốc gia năm 2019) và mã xác nhận (thí sinh gõ các kí tự ở ô bên phải vào ô mã xác 

nhận) để vào tra cứu điểm thi. 

- Phương thức 3: Các đơn vị in danh sách điểm thi, niêm yết và thông báo kịp 

thời, rộng rãi điểm thi tại bảng thông báo của nhà trường để thí sinh và người nhà biết. 

 Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KT&KĐ. 

   

KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
  

 

 

 

                             Đỗ Minh Tâm 

 
  

 
 

                                                                                                               
 

http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/
http://diemthi.laocai.edu.vn/
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