
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 747/SGDĐT-QLCL 
V/v hướng dẫn bổ sung đối với thí sinh 

đăng kí dự thi vào lớp 10 THPT Chuyên 

Hưng Yên năm học 2020 – 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hưng Yên, ngày 08 tháng 5 năm 2020 

 

           Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường trung học phổ thông; 

- Các trường phổ thông có cấp học trung học phổ thông. 
      

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thổng năm học 2020- 

2021 tỉnh Hưng Yên; Công văn số 956/UBND-KGVX ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch thi tuyển sinh vào lớp 10 

THPT năm học 2020-2021 tỉnh Hưng Yên. 

Nhằm quản lí chặt chẽ việc đăng kí dự thi, Sở GDĐT hướng dẫn bổ sung đối 

với thí sinh đăng kí dự thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hưng Yên năm học 2020 – 2021 

như sau:  

1. Thí sinh đăng kí dự thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hưng Yên bắt buộc phải 

làm đủ 03 bài thi: Bài thi môn Toán, Ngữ văn và bài thi môn chuyên. Nếu thí sinh bỏ 

bài thi môn chuyên (không thuộc trường hợp trong mục 2 dưới đây) sẽ không được 

dùng kết quả 02 bài thi môn Toán, Ngữ văn để xét tuyển nguyện vọng vào trường 

THPT không chuyên đã đăng kí. 

2. Thí sinh đăng kí dự thi vào lớp 10 THPT Chuyên Hưng Yên đã thi 02 bài thi 

môn Toán, Ngữ văn, nhưng không thể dự thi môn chuyên do bị tai nạn, bị ốm hoặc có 

việc đột xuất đặc biệt trước buổi thi thì được dùng kết quả hai bài thi môn Toán, Ngữ 

văn để xét tuyển nguyện vọng vào trường THPT không chuyên đã đăng kí.  

Hồ sơ gồm: Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu 

bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc 

biệt). 

Thủ tục: Chậm nhất 05 ngày sau khi kết thúc buổi thi môn chuyên, thí sinh phải 

nộp hồ sơ cho Trường THPT Chuyên Hưng Yên. Trường THPT Chuyên Hưng Yên có 

trách nhiệm tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ về Sở GDĐT. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở;  

- Báo Hưng Yên;  

- Đài PTTH Hưng Yên; 

 

(để phối hợp tuyên truyền); 

- Lưu: VT, QLCL. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Phan Xuân Quyết 
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	Nguyễn Thị Hồng Thúy<nththuy.sogddt@hungyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-05-08T15:28:10+0700
	Việt Nam
	Phan Xuân Quyết<pxquyet@hungyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-05-08T15:52:38+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogddt@hungyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




