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THÔNG BÁO 

Kết quả phúc khảo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/05/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT và được sửa đổi, bổ 

sung một số Điều tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/03/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19 tháng 4 năm 2022 về việc 

hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

Căn cứ kết quả chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Ban 

phúc khảo bài thi tự luận và của Ban phúc khảo bài thi trắc nghiệm, khóa thi ngày 

07,08 tháng 7 năm 2022; 

Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo kết 

quả phúc khảo như sau: 

- Môn Ngữ văn: có 08 bài thi được thay đổi điểm (Trong đó có 06 bài tăng 

thêm 0,25 điểm; 02 bài giảm 0,25 điểm).  

- Các bài thi trắc nghiệm: không thay đổi điểm.  

    (có đính kèm Bảng điểm phúc khảo bài thi của Hội đồng thi). 

- Kết quả xét tốt nghiệp sau phúc khảo: có 12.280 thí sinh được công nhận tốt 

nghiệp (Có 12.280/12.429 thí sinh tốt nghiệp, chiếm tỉ lệ: 98,80%, không thay đổi so 

với lần xét tốt nghiệp sơ bộ - trước phúc khảo ngày 24/7/2022). 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc TT 

GDTX niêm yết công khai, thông báo kết quả điểm phúc khảo cho học sinh, phụ 

huynh biết để thực hiện và cử người về Sở GDĐT để nhận lại Giấy chứng nhận kết 

quả thi của 08 thí sinh có thay đổi điểm. 

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với Sở Giáo 

dục và Đào tạo (qua phòng QLCL, số điện thoại 0254.3542054, email: 

phongktkd.sobariavungtau@moet.edu.vn) để được giải đáp ./. 

Nơi nhận: 
- Bộ GDĐT (b/c); 

- BCĐ thi tỉnh (b/c); 

- Ông Trần Văn Tuấn, PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Các trường THPT, các TTGDTX (t/h);  

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu VT, QLCD.    
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