
    

 

       Kính gửi: 

  - Hiệu trưởng các trường THPT; 

  - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã. 
  

Ngày 12/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị xét duyệt kết quả 

tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 để xác định điểm chuẩn trúng 

tuyển vào lớp 10 THPT của các trường công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

Sau khi nghe Lãnh đạo các Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng 

giáo dục, Giáo dục Trung học và Giáo dục chuyên nghiệp – Giáo dục thường 

xuyên báo cáo tình hình thi, điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và đề xuất 

phương án tuyển sinh; Lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện công tác 

tuyển sinh tại trường, Hội nghị đã thống nhất điểm chuẩn nguyện vọng 1 và 

nguyện vọng 2 vào các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (theo 

Thông báo đính kèm). 

Trong thời gian tới, các trường cần tập trung thực hiện các nội dung sau: 

1. Hiệu trưởng các trường THPT thông báo rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin đại chúng điểm chuẩn vào lớp 10 của trường và tiến hành thu nhận hồ sơ 

học sinh trúng tuyển vào trường theo quy định và hoàn thành trước ngày 

15/8/2020.  

2. Thông báo cho thí sinh nộp hồ sơ phúc khảo điểm thi tuyển sinh vào lớp 

10 THPT tại trường đăng ký dự thi nguyện vọng 1. Các đơn vị tổng hợp hồ sơ xin 

phúc khảo và gửi về Sở (qua phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng giáo 

dục) trước ngày 20/8/2020. 

3. Riêng học sinh các xã Hàm Hiệp, Hàm Liêm, Hàm Thắng có nguyện 

vọng 1 thi vào các trường tại thành phố Phan Thiết bị hỏng, nếu đủ điểm nguyện 

vọng 2 và có nguyện vọng vào học trường THPT Phan Chu Trinh hoặc THPT 

Phan Thiết thì được ưu tiên xét tuyển thêm vào các trường này. Hồ sơ nhập học 

của các em này phải có thêm bản photo hộ khẩu, giấy chứng nhận tốt nghiệp 

THCS tạm thời. Giao nhiệm vụ cho các trường THPT Phan Chu Trinh, THPT 

Phan Thiết kiểm tra điểm thi các em dựa vào file điểm Sở chuyển về để cho các em 

vào học, lập danh sách báo cáo về Sở riêng số học sinh này trước ngày 15/8/2020. 

Học sinh xã Tân Phước, thị xã La Gi thi hỏng vào các trường THPT Lý 

Thường Kiệt, Nguyễn Huệ có nguyện vọng học tại trường THPT Huỳnh Thúc 

Kháng thì trường thu nhận hồ sơ và báo về Sở như các trường THPT Phan Chu 

Trinh, THPT Phan Thiết. 
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4. Trước ngày 20/8/2020 các trường báo cáo cụ thể số thí sinh trúng tuyển 

lớp 10 đến đăng ký nhập học và tình hình thu nhận hồ sơ về Sở. 

Yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT nghiêm túc triển khai thực hiện các 

nội dung trên, quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì báo cáo về Sở Giáo dục và 

Đào tạo (qua phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng giáo dục) để được 

hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên (email); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Các phòng ban Sở (email); 

- Lưu: VT, TCCB&QLCLGD (N_05) 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Đoàn Thái 
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