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THÔNG BÁO
V/v phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021
Căn cứ công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021;
Căn cứ công văn số 2142/SGDĐT-KTKĐ ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Sở Giáo dục và
Đạo tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đợt 1, tổ chức thi và đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2021;
Trường THPT Trưng Vương thông báo đến học sinh khối 12 đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp
THPT đợt 1 năm 2021 có nguyện vọng phúc khảo bài thi như sau:
1. Quy định phúc khảo: Tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm
2021 đều có quyền được phúc khảo bài thi và không hạn chế số bài phúc khảo.
2. Thời gian nhận đơn phúc khảo: từ ngày 27/7/2021 đến 17g00 ngày 05/8/2021.
3. Hình thức nộp đơn phúc khảo: Thực hiện theo chỉ thị của UBND Thành phố về
phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của Sở GDĐT TP.HCM, nhà trường chỉ nhận
đơn qua email nhà trường, học sinh thực hiện các bước sau:
 Tải mẫu đơn xin phúc khảo tại website trường:
https://thpttrungvuong.hcm.edu.vn/
 Điền đầy đủ thông tin các mục, điền môn muốn phúc khảo và điểm thi vào đơn
theo mẫu.
 Chụp hình CMND/CCCD, thẻ dự thi tốt nghiệp THPT, kí và ghi rõ họ tên vào 1 tờ
giấy trắng và chụp hình chữ kí lại.
 Gửi qua địa email phòng Hành chính – quản trị : hcqt@thpttv.com bao gồm :
 Đơn xin phúc khảo (file word) đã điền đầy đủ thông tin
 Hình chụp CMND/CCCD
 Hình chụp thẻ dự thi tốt nghiệp THPT
 Hình chụp chữ kí học sinh
Lưu ý:
 Khi gửi email học sinh ghi rõ tiêu đề: Phúc khảo – Họ và tên HS – lớp – Số điện
thoại liên lạc.
 Nhà trường chỉ nhận đơn phúc khảo trong thời gian quy định
4. Thời gian công bố điểm sau phúc khảo: Học sinh theo dõi kết quả sau phúc khảo tại
website trường trước ngày 20/8/2021.
Để kịp thời tổng hợp và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đề nghị học sinh thực
hiện đúng yêu cầu và thời gian như trên./.
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