SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT CỬA LÒ
Số: 88/TB-THPTCL
V/v thông báo kết quả thi tuyển sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cửa Lò, ngày 15 tháng 6 năm 2021

vào lớp 10 năm học 2021-2022

Kính gửi: Các em học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học
2021-2022 tại trường THPT Cửa Lò.
Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã công bố kết quả điểm thi Kỳ thi tuyển
sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 (có danh sách kèm theo) để thí sinh
được biết.
Đối với trường hợp thí sinh xin phúc khảo bài thi, các em đến văn phòng
trường THPT Cửa Lò nhận mẫu đơn xin phúc khảo, điền đầy đủ các thông tin và
gửi lại tại trường.
Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 16/6/2021 đến ngày 18/6/2021:
Buổi sáng từ: 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều: từ 14giờ 30’ đến 16 giờ 30’.
Lệ phí phúc khảo:
- Đối với môn thứ nhất: 135.000 đồng/môn.
- Đối với môn thứ hai trở đi: 35.000 đồng/môn.
Những vấn đề liên quan cần trao đổi đề nghị liên hệ theo số điện thoại:
0982980808.
Lưu ý: Tất cả khách khi đến trường làm việc phải thực hiện nghiêm túc các
biện pháp phòng chống Covid-19 theo quy định.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như trên ;
- Lưu: VT, HSTS.

Nguyễn Hồng Hải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2021- 2022
Kính gửi: Hội đồng phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022
Họ và tên thí sinh: ................................................................................ Dân tộc: .......................................
Sinh ngày ........................ tháng ....................... năm ..........................
Nơi sinh: .......................................................................................................................................................
Học sinh trường THCS............................................................................................................................
Huyện:...............................................................Tỉnh(TP):...............................................................................
Đã dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 tại Hội đồng coi thi:
..................................................................................................................................................................................

Có số báo danh: ...............................................; Phòng thi số: ..................................................................
Tổng điểm thi đã công bố:

........................;

Điểm khuyến khích cộng thêm (nếu có):

……....................................................................................................................................................…...

Môn xin phúc khảo: Bài thi Điểm thi Ghi chú Ngữ văn Ngoại ngữ Toán
Bài thi

TT
1

Ngữ văn

2

Ngoại ngữ

3

Toán

Điểm thi

Ghi chú

Lý do cần nói rõ thêm: ..........................................................................................................................
Ngày ……...tháng 6 năm 2021
Người làm đơn
(ghi rõ họ tên và ký)

