
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 3109/SGDĐT-KTKĐ 

V/v thông báo kết quả thi chọn 

học sinh giỏi cấp tỉnh trung học 

phổ thông năm 2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 12 năm 2019 

      

Kính gửi:  

 - Các trường có cấp học trung học phổ thông; 

- Các cơ sở giáo dục thường xuyên.  

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh trung học phổ thông năm 2019 được tổ 

chức vào ngày 03/12/2019. Sau khi hoàn tất công tác chấm thi, Sở Giáo dục và 

Đào tạo thông báo tới các đơn vị kết quả của Kỳ thi (gửi kèm văn bản này). 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

- Niêm yết công khai bảng kết quả điểm bài thi tại đơn vị; thông báo kết 

quả thi tới thí sinh; 

- Kiểm tra thông tin của thí sinh đạt giải, nếu phát hiện sai sót (họ và tên, 

ngày sinh…) gửi công văn đề nghị chỉnh sửa về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua email 

phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) trước ngày 15/12/2019; 

- Đối với trường hợp thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, các đơn vị 

hướng dẫn thí sinh làm thủ tục đề nghị phúc khảo theo quy định. Trước ngày 

19/12/2019, gửi văn bản đề nghị (bản scan có chữ ký của Thủ trưởng và đóng dấu 

đơn vị) kèm theo Danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo bài thi (được trích xuất từ 

Chương trình quản lý thi) về Sở Giáo dục Đào tạo (qua email phòng Khảo thí và 

Kiểm định chất lượng giáo dục).  

Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Phòng 

Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo (Điện 

thoại: 0902.199666, email: phongktkd.soquangninh@moet.edu.vn) để phối hợp 

giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, KTKĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Ngọc Sơn 
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