UBND TP.CẦN THƠ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 1556/SGDĐT-VP

Cần Thơ, ngày 15 tháng 6 năm 2021

V/v hướng dẫn công bố kết quả
tuyển sinh vào lớp 10 THPT,

năm học 2021 - 2022
Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Các phòng GD&ĐT quận, huyện.
Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-SGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2021của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định thi Tuyển sinh vào lớp 10 trung
học phổ thông;
Căn cứ Công văn số 842/SGDĐT-GDTrH ngày 06 tháng 4 năm 2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ
thông năm học 2021 - 2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc, các phòng giáo dục
và đào tạo tổ chức thông tin đến cha mẹ học sinh, học sinh tham dự Kỳ thi tuyển
sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 trên địa bàn thành
phố Cần Thơ những nội dung sau đây:
1. Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 được công
bố vào lúc 19 giờ 00, ngày 15 tháng 6 năm 2021. Thí sinh xem kết quả tuyển
sinh lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 tại các địa chỉ sau đây:
- Truy cập trang thông tin điện tử ngành GD&ĐT tại địa chỉ

http://cantho.edu.vn. Trên trang chủ của Cổng thông tin điện tử ngành
GD&ĐT: Chuyên mục thông tin tuyển sinh các lớp đầu cấp, năm học 2021 2022 nhấp vào banner:

- Truy cập trực tiếp vào trang Thông tin tuyển sinh (Trang dành riêng cho

học sinh) tại địa chỉ: https://tuyensinh.cantho.gov.vn.
2. Tùy theo tình hình thực tế, Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc có trách
nhiệm tổ chức cho cha mẹ học sinh, học sinh xem kết quả trực tiếp tại trường
với điều kiện nhà trường phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch
bệnh COVID - 19, đặc biệt là các nội dung đã được chỉ đạo tại Công văn số
2186/UBND-KGVX ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố
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Cần Thơ về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống
dịch COVID - 19 trong tình hình mới (Đính kèm).
3. Nếu có nhu cầu phúc khảo, thí sinh tải Mẫu đơn phúc khảo tại địa chỉ
https://tuyensinh.cantho.gov.vn. để làm thủ tục phúc khảo tại trường nơi thí
sinh dự thi từ ngày 16 tháng 6 năm 2021 đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị khẩn trương tổ
chức triển khai đầy đủ các nội dung nêu trên./.
* Đính kèm: Công văn số 2186/UBND-KGVX ngày 15 tháng 6 năm 2021
của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc khẩn trương thực hiện các
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới.
i nh n
- UBND thành phố (để báo cáo);
- Sở, ban ngành TPCT;
- Lãnh đạo VNPT (để phối hợp công bố kết quả);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở GD&ĐT;
- UBND quận, huyện;
- Các cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố;
- Lưu: VT, HĐTCTS.
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