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Số: 1569 /SGDĐT-KTKĐCLGD

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 8 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v thông báo thời gian và địa chỉ tra
cứu điểm thi; phúc khảo bài thi Kỳ thi
tốt nghiệp THPT năm 2020

Kính gửi:
- Giám đốc Trung tâm BDNVSP&GDTX tỉnh Hà Tĩnh;
- Giám đốc Trung tâm GDNN và GDTX các huyện, thị xã;
- Hiệu trưởng các Trường trung học phổ thông, Trường phổ thông
có nhiều cấp học, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà
Tĩnh, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, Trường Trung
cấp nghề Hà Tĩnh, Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh.
Thực hiện Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020,
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh thông báo thời gian và địa chỉ để tra cứu điểm
thi, phúc khảo bài thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, như sau:
1. Thời gian, địa chỉ tra cứu điểm thi.
a) Thời gian: Ngày 27/8/2020
b) Địa chỉ tra cứu:
Cách thứ nhất: Thí sinh truy cập một trong ba địa chỉ sau:
Địa chỉ thứ 1: http://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn/
Địa chỉ thứ 2: http://tracuudiemthithpt.hatinh.edu.vn/
Địa chỉ thứ 3: http://hatinh.edu.vn/khao-thi/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt
Sau đó nhập số báo danh, mã xác nhận để tra cứu điểm thi.
Cách thứ hai: Thí sinh truy cập địa chỉ thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn
Sau đó nhập số chứng minh nhân dân, mã đăng nhập (mã đăng nhập được
cấp lúc thí sinh nộp hồ sơ dự thi) và mã xác nhận để vào tra cứu điểm thi.
2. Phúc khảo bài thi.
Trường hợp thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi, thí sinh nộp đơn đề
phúc khảo (mẫu kèm theo) tại trường THPT, trường Cao đẳng, trường Trung
cấp, Trung tâm GDNN-GDTX nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi ban đầu.
Thời gian thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo, từ ngày 27/8/2020 đến hết ngày
05/9/2020.
Các đơn vị thu nhận đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh và cập nhật danh
sách thí sinh đề nghị phúc khảo vào Hệ thống quản lý thi từ ngày 27/8/2020 đến

ngày hết ngày 05/9/2020.
Từ 7h30 đến 11h00 ngày 06/9/2020 các đơn vị cử người về Sở nộp đơn đề
nghị phúc khảo bài thi của thí sinh, danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo (danh
sách in từ Hệ thống quản lý thi, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị)
Lưu ý: Thí sinh không phải đóng lệ phí phúc khảo; Không phúc khảo bài
thi mà các đơn vị cập nhật danh sách thí sinh phúc khảo vào Hệ thống quản lý
thi sau ngày 05/9/2020.
Đề nghị các đơn vị thông báo các nội dung trên đến tận thí sinh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các Trưởng phòng Sở và tương đương;
- Lưu: VT, KTKĐCLGD.
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