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V/v công bố kết quả phúc khảo và 

kết quả tuyển sinh sau phúc khảo 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Thơ, ngày 29 tháng 6 năm 2021 

 

   Kính gửi:  

        - Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; 

        - Các phòng GD&ĐT quận, huyện. 
 

 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; 

 Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-SGDĐT ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc thành phập Hội đồng phúc khảo bài thi Kỳ thi 

tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2021 - 2022. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả phúc khảo và kết quả tuyển sinh 

sau phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2021 

- 2022 vào lúc 17 giờ 00, ngày 29 tháng 6 năm 2021. Thí sinh xem kết quả tại 

các địa chỉ sau đây: 

- Truy cập trang thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo 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. Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT có trách nhiệm đảm bảo 

đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 để cha mẹ học sinh, 

học sinh được xem kết quả phúc khảo và kết quả tuyển sinh sau phúc khảo trực 

tiếp tại trường. 

3. Hiệu trưởng các trường có học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 các  

trường trung học phổ thông công lập có trách nhiệm hướng dẫn, tư vấn cho học 

sinh tham gia học tập tại các trường có cấp học trung học phổ thông ngoài công 
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lập, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên hoặc các 

trường dạy nghề trên địa bàn thành phố. 

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./. 
 

  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.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hồng 
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