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THÔNG BÁO
Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT và được sửa đổi, bổ
sung một số Điều tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/03/2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 5 tháng 4 năm 2021 về việc
hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 05/04/2021 của UBND tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt Phương án – Kế hoạch thi tốt nghiệp THPT, xét
tốt nghiệp THCS năm 2021 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022;

Căn cứ kết quả chấm thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, khóa thi ngày
07,08/7/2021 và kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ Giáo
dục và Đạo tạo; Hội đồng thi tốt nghiệp THPT, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu thông báo điểm thi và kết quả sơ bộ xét tốt nghiệp THPT năm 2021
như sau:

1. Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT và cấp giấy chứng nhận kết quả thi
(phiếu báo điểm)

- Sở GDĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Hội đồng tại
địa chỉ website http://diemthi.bariavungtau.edu.vn vào ngày 26/7/2021, đề nghị
các đơn vị thông báo, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh truy cập để biết thông tin.

- Cấp giấy chứng nhận kết quả thi: Sở GDĐT sẽ bàn giao Bảng điểm thi,
Bảng công nhận tốt nghiệp và Giấy chứng nhận kết quả thi (phiếu báo điểm) cho
các trường THPT, TTGDTX sau khi hết giãn cách xã hội theo Quyết định của
UBND tỉnh. Khi đi nhớ mang công lệnh và chứng minh nhân dân (có thông báo
sau).

2. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời

http://diemthi.bariavungtau.edu.vn
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Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc TT GDTX hoàn thành việc cấp giấy
chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời cho thí sinh sau khi hết giãn cách xã hội theo
Quyết định của UBND tỉnh.

3. Đăng ký phúc khảo bài thi

- Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi nộp đơn theo mẫu có đính kèm.

+ Thời hạn nộp: đến hết ngày 05/8/2021

+ Hình thức nộp: bằng hình thức trực tuyến theo quy định của trường
THPT hoặc TT GDTX nơi thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

- Các trường THPT, TT GDTX nhận đơn phúc khảo của thí sinh và hoàn
thành việc cập nhật thông tin phúc khảo vào hệ thống Quản lý thi tốt nghiệp THPT
trước ngày 07/8/2021.

Nhận được thông báo này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm
túc triển khai và thông báo rộng rãi để học sinh và phụ huynh biết, thực hiện./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;
- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Ông Trần Văn Tuấn, PCT tỉnh (b/c);
- Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, QLCL

Trần Thị Ngọc Châu
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