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Số: 1879 /SGDĐT-QLCLGD
V/v Hướng dẫn phúc khảo bài thi
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Đà Nẵng, ngày21 tháng 7 năm 2022

Kính gửi:
- Các trường THPT và trường trực thuộc;
- Các trung tâm GDTX.
Việc phúc khảo bài thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022
được thực hiện theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học
phổ thông, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021
(gọi tắt là Quy chế thi); Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ
GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Để giải quyết
việc phúc khảo bài thi đúng thủ tục và thời gian, Sở hướng dẫn các trường, trung tâm
GDTX nhận đơn và lập hồ sơ phúc khảo bài thi như sau:
1. Điều kiện phúc khảo: Mọi thí sinh đều được nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi.
2. Thủ tục: Thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi (theo mẫu) tại các đơn
vị, trường học nơi thu nhận hồ sơ Đăng ký dự thi.
3. Lệ phí: Không.
4. Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 24/7 đến 17 giờ 00 ngày 03/8/2022.
5. Nhập dữ liệu phúc khảo
- 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 ngay sau khi nhận được đơn. Tuyệt đối
không làm thất lạc hay nhập sót đơn, sót môn thi đề nghị phúc khảo của thí sinh.
- In bảng tổng hợp danh sách phúc khảo từ phần mềm quản lý thi, kiểm dò lại
với đơn đề nghị cua thí sinh và nộp về Sở (phòng quản lý chất lượng giáo dục nhận tại
phòng A217, Trường THPT Phan Châu Trinh, 167 Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố
Đà Nẵng) trong khoản thời gian từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 04/8/2022.
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 phúc khảo bài thi/môn thi theo
đúng quy chế thi./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ;
- GDTrH, GDTX-CN&ĐN, Thanh tra Sở;
- www.danang.edu.vn;
- Lưu: VT, QLCLGD.
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................., ngày ..... tháng

năm 2022

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO BÀI THI
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
Kính gửi:
- Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng
- Đơn vị đăng ký dự thi ..................................................
Họ và tên thí sinh: ....................................................... Giới tính: ........................
Ngày, tháng, năm sinh:............................................... Dân tộc: ............................
Nơi sinh: ................................................................................................................
CMND/CCCD: ..................................... Số điện thoại:..........................................
Đã dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại Hội đồng thi Sở Giáo
dục và Đào tạo Đà Nẵng
Địa điểm thi:........................................................... Số báo danh:..........................
Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:
STT

Môn thi

Phòng thi Điểm bài thi

Ghi chú
(Ghi rõ Ngoại ngữ)

1
2
3
4
5
6
Có 09 môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ,
Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân.
Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước
pháp luật.
Thí sinh đề nghị phúc khảo
(Ký, ghi rõ họ tên)

