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V/v địa điểm và thời gian nhận hồ sơ
đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Giám đốc Trung tâm BDNVSP và GDTX tỉnh Hà Tĩnh;
- Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thị xã;
- Hiệu trưởng các trường THPT, 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 Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và Công
văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao
đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh
thông báo địa điểm nộp hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ của các thí sinh đăng ký
dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như sau:
1. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi:
a) Thí sinh đang học lớp 12 nộp hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) tại các
trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX, trường Trung cấp, trường Cao đẳng
(gọi chung là các trường) nơi thí sinh đang học;
b) Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT nộp hồ sơ ĐKDT tại trường năm học
lớp 12; thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT học lớp 12 tại những trường đã giải thể
được lựa chọn trường thuận lợi để nộp hồ sơ ĐKDT;
c) Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT đăng ký dự thi để tuyển sinh đại học,
cao đẳng nộp hồ sơ ĐKDT tại các trường THPT công lập nơi thí sinh học lớp
12, đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp trung học phổ thông và thí sinh
học tại những trường đã giải thể được lựa chọn trường THPT công lập thuận lợi
để nộp hồ sơ.
2. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 15/6/2020 đến ngày
30/6/2020.
Yêu cầu các đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ theo
đúng quy định, sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ của thí sinh (nếu thí sinh có nguyện
vọng) và phổ biến rộng rãi quy định về thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ cho
các đối tượng liên quan./.
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