
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:          /SGDĐT-CNTT-KT&KĐ Đà Nẵng, ngày      tháng 8 năm 2020 

V/v Hướng dẫn phúc khảo bài thi,  

Kỳ thi tuyển sinh lớp10 THPT  

năm học 2020-2021 

 

 

 

Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; 

- Hiệu trưởng các trường THPT và trường trực thuộc Sở. 
 

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 trên 

địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 275/QĐ-SGDĐT ngày 

03/4/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT hướng dẫn 

đăng ký phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT, tuyển sinh lớp 10 

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cụ thể như sau: 

 1. Điều kiện phúc khảo: Mọi thí sinh đều có quyền đăng ký phúc khảo bài thi. 

2. Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển chính thức là điểm sau phúc khảo (kể cả 

trường hợp điểm bài thi phúc khảo thấp điểm so với điểm bài thi đã công bố). 

 3. Đăng ký phúc khảo bài thi 

 - Thí sinh hoặc, cha, mẹ thí sinh đăng ký phúc khảo bài thi trên hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.danang.gov.vn  Phúc 

khảo bài thi lớp 10; 

 
- Cha mẹ học sinh thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống và điền đủ các 

nội dung vào file được tải về và upload file đã có đủ thông tin lên hệ thống để 

đăng ký phúc khảo bài thi; 

- Khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi tin nhắn về số điện thoại thông 

báo việc đăng ký phúc khảo bài thi thành công. Lưu ý, người đăng ký phải lưu 

giữ tin nhắn này để xác thực việc đăng ký phúc khảo bài thi. 

4. Thời gian đăng ký phúc khảo bài thi: Từ ngày 04/8/2020 đến hết ngày 

11/8/2020. 

Sở GDĐT yêu cầu Phòng GDĐT các quận, huyện triển khai văn bản này 

đến các trường THCS; các trường THCS, THPT thông báo, hướng dẫn để thí sinh 

đăng ký phúc khảo bài thi theo đúng quy định./. 

Nơi nhận:                            
- Như trên; 

- Sở TTTT;  

- GĐ, các PGĐ; 

- Trung tâm thông tin DVC; 

- www.danang.edu.vn; 

- Lưu: VT, CNTT-KT&KĐ 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

Trần Nguyễn Minh Thành 
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