
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:               /SGDĐT-CNTT-KT&KĐ 

V/v Hướng dẫn phúc khảo bài thi 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 

Đà Nẵng, ngày         tháng 9  năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Hiệu trưởng các trường THPT và trường trực thuộc; 

- Giám đốc các trung tâm GDTX. 
 

Việc phúc khảo bài thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) đợt 2 

năm 2020 được thực hiện theo Quy chế thi THPT, ban hành kèm theo Thông tư số 

15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Công văn số 

2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2020; Công văn số 3219/BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ GDĐT 

về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2. Để giải quyết việc 

phúc khảo bài thi đúng thủ tục và thời gian, Sở hướng dẫn các trường nhận đơn và lập 

hồ sơ phúc khảo như sau: 

    1. Điều kiện phúc khảo: Thí sinh được đăng ký phúc khảo bài thi, môn thi đã 

dự thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2. 

      2. Thủ tục: Thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi (theo mẫu) tại các đơn 

vị, trường học nơi nộp hồ sơ Đăng ký dự thi. 

3. Lệ phí: Không. 

4. Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 16/9/2020 đến 17 giờ 30 ngày 

22/9/2020. 

 5. Nhập dữ liệu phúc khảo và nộp hồ sơ về Sở GDĐT 

 - Các đơn vị, trường học nhận đơn đề nghị phúc khảo bài thi/môn thi của thí 

sinh và nhập vào phần mềm quản lý thi của Bộ GDĐT ngay khi nhận được đơn. 

Tuyệt đối không làm thất lạc hay nhập sót đơn, thiếu môn thi, bài thi đề nghị Phúc 

khảo của thí sinh đăng ký phúc khảo. 

 - In bảng tổng hợp danh sách phúc khảo từ phần mềm quản lý thi, kiểm dò lại 

thông tin trên bảng tổng hợp với thông tin trên đơn đề nghị của thí sinh; các đơn vị, 

trường học nộp các đơn đề nghị của thí sinh và bảng tổng hợp danh sách về Sở 

GDĐT (phòng CNTT-KT&KĐCLGD nhận) chậm nhất 11 giờ 00 ngày 23/9/2020. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị, trường học thông báo, 

hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh được nộp đơn đề nghị phúc khảo bài 

thi/môn thi theo đúng Quy chế thi./.  

Nơi nhận:                                                                                             
- Như trên;      

- GĐ và các PGĐ; 

- GDTrH, GDTX-CN&ĐN, Thanh tra Sở; 

- www.danang.edu.vn; 

- Lưu: VT, CNTT-KT&KĐ. 
 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Lê Thị Bích Thuận 
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