
 SỞ LAO ĐỘNG - TBXH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 Số:         /TB-TCĐL  

Đắk Lắk, ngày        tháng 03 năm 2020. 
 

THÔNG BÁO  

V/v phúc khảo điểm thi tốt nghiệp Trung cấp khóa thi ngày 13/3/2020. 
 

 

Căn cứ Thông tư số 09/TT-BLĐTBXH, ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình 

đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích 

lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 

Căn cứ kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung cấp khóa thi ngày 13 tháng 3 

năm 2020 của trường Trung cấp Đắk Lắk; 

Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp Trung cấp hệ chính quy và liên thông khóa ngày 

13/3/2020. 

Trường Trung cấp Đắk Lắk thông báo đến tất cả học sinh dự thi tốt nghiệp có 

nguyện vọng phúc khảo điểm thi như sau: 

1./ Học sinh có quyền làm đơn xin phúc khảo về điểm thi tốt nghiệp đối với 

những môn thi viết, trắc nghiệm, thực hành. 

(có mẫu đơn kèm theo). 

Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 26/03/2020 đến hết ngày 10/04/2020. 

2./ Lệ phí phúc khảo: 100.000 đồng/1môn./. 
 

Nơi nhận: 
- BGH (để theo dõi);  

- Lưu: VT, P.ĐT-CTHSSV. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Trịnh 
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