UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1580 /SGDĐT-GDPT
V/v tuyển sinh nguyện vọng 2 vào lớp
10 THPT năm học 2020-2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Các trường trung học phổ thông công lập
Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông
(THPT) và Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh năm học
2020-2021, Căn cứ Công văn số 1514 /SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 14 /8/2020 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc công bố điểm sàn, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT
các trường công năm học 2020-2021, Sở thông báo tuyển sinh nguyện vọng 2 vào lớp
10 THPT năm học 2020-2021 đối với các trường THPT còn thiếu chỉ tiêu, cụ thể như
sau:
- Đối với các trường THPT có số thí sinh đủ điều kiện xét tuyển nguyện vọng 1 ít
hơn số chỉ tiêu được giao thì tổ chức tuyển sinh theo danh sách đăng ký nguyện vọng 2.
Việc tuyển sinh theo nguyện vọng 2 phải được thực hiện như đối với tuyển sinh theo
nguyện vọng 1.
- Đối với các trường THPT chưa tuyển đủ chỉ tiêu (do thí sinh không nhập học),
trong khi vẫn còn thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 có đủ điều kiện xét tuyển thì xem xét
tuyển bổ sung theo danh sách đăng ký nguyện vọng 1.
- Lịch duyệt tại Sở: 14h, ngày 28 tháng 8 năm 2020.
Danh sách trúng tuyển vào lớp 1 0 THPT công lập in ngang, trên giấy A4, làm
thành 03 bản.
Yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT, tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh
theo đúng hướng dẫn, bảo đảm tính chính xác, khách quan, minh bạch. Trong quá trình
thực hiện nếu có vướng mắc thì phản ánh về phòng GDPT để được hướng dẫn thêm./.
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