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UBND TỈNH GIA LAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:1481/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 26 tháng 8 năm 2020

V/v thông báo hệ thống công bố kết
quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Kính gửi:
- Các trường Trung học phổ thông;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Trung tâm GDNN và GDTX các huyện.
Thực hiện Công văn số 2115/BGDĐT-QLCLV ngày 12/6/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị hệ thống công bố điểm
thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho học sinh tỉnh Gia Lai có địa chỉ sau:
Website 1: http://diemthithpt.gialai.edu.vn
Website 2: http://tracuudiemthi.gialai.edu.vn:8080
Địa chỉ máy chủ: http://113.161.24.131:8080
(Hoặc truy cập vào website Sở Giáo dục và Đào tạo http://gialai.edu.vn
chọn mục Tra cứu → Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT, Điểm thi tốt nghiệp
THPT)
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Trung học phổ thông, các
trung tâm GDNN và GDTX, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh thông báo,
phổ biến đến học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 biết, tra cứu
kết quả.
Nhận được công văn này yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực
hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài Phát thanh - Truyền hình; (phối hợp)
- UBND các huyện, TX, TP;
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP, KTQLCLGD, GDTrH.
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