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Kính gửi: 

- Các trường trung học phổ thông; 

- Các trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; 

- Các cơ sở giáo dục có học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp  

trung học phổ thông năm 2021. 
 

 Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tốt Kỳ thi 

tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1 vào ngày 06, 07, 08/7/2021 với 

13.861/14.614 đạt 94,85% thí sinh dự thi. Hiện nay, toàn tỉnh có 753 thí sinh 

(chiếm 5,15%) đủ điều kiện đăng ký thi đợt 2, trong đó: thành phố Nha Trang có 

581 thí sinh; thị xã Ninh Hòa có 142 thí sinh; thành phố Cam Ranh có 12 thí sinh; 

huyện Vạn Ninh có 10 thí sinh; huyện Cam Lâm có 6 thí sinh và huyện Diên 

Khánh có 2 thí sinh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến 

phức tạp, khó lường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo triển khai 

thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 00 giờ 

00 ngày 23 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 05 tháng 8 năm 2021 cho thành phố 

Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh; các huyện, thành phố còn lại triển 

khai thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ 00 

giờ 00 ngày 23 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 05 tháng 8 năm 2021. Do đó, việc 

tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 (sau đây gọi tắt là 

Kỳ thi đợt 2) để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh; đáp ứng yêu cầu nghiêm 

túc, khách quan, công bằng; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và sự an tâm 

cho phụ huynh, thí sinh là điều khó có thể thực hiện được. 

  Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của bệnh dịch Covid-19, để 

đảm bảo an toàn cho thí sinh và người dân tại địa phương đang thực hiện giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg , Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở 

Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến và Ủy ban 

nhân dân tỉnh có Công văn số 7022/UBND-KGVX ngày 27/7/2021 đồng ý cho 

733 thí sinh (thành phố Nha Trang có 581 thí sinh; thị xã Ninh Hòa có 142 thí 

sinh; huyện Vạn Ninh có 10 thí sinh) không tham gia Kỳ thi đợt 2 được xét đặc 

cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (Đối tượng đủ điều kiện xét đặc 

cách theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 3120/BGDĐT-QLCL ngày 

23/7/2021 về việc chỉ đạo tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong 

bố cảnh bệnh dịch Covid-19); gửi 20 thí sinh (thành phố Cam Ranh có 12 thí sinh; 

huyện Cam Lâm có 06 thí sinh; huyện Diên Khánh có 02 thí sinh) tham dự Kỳ thi 

đợt 2 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tỉnh Lâm Đồng (Danh sách thí 

sinh kèm theo công văn).  
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  Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy 

định và hoàn thành công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GDĐT 

hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung công việc liên quan đến Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021 như sau: 

  I. Đăng ký xét đặc cách và tổ chức Kỳ thi đợt 2 

  1. Đăng ký xét đặc cách đợt 2 

  a) Đối tượng: 733 thí sinh thuộc địa bàn thành phố Nha Trang, thị xã Ninh 

Hòa và huyện Vạn Ninh chưa hoàn thành Kỳ thi đợt 1 đủ điều kiện xét đặc cách 

theo Công văn số 3120/BGDĐT-QLCL phải làm đơn xét đặc cách (Mẫu số 1 gửi 

kèm công văn) và nộp cho các trường trung học phổ thông; trung tâm giao dục 

thương xuyên và hướng nghiệp; cơ sở giáo dục có học sinh tham dự Kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông năm 2021 nơi đăng ký dự thi (sau đây gọi tắt là Đơn vị 

đăng ký dự thi). 

 b) Thời hạn và cách thức nộp đơn  

  - Thời hạn nộp đơn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/8/2021. 

  - Cách thức nộp đơn: Để đảm bảo an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên 

trong tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thí sinh chỉ 

nộp đơn bằng hình thức điện tử (gửi Email hoặc Zalo,... theo thông báo của đơn vị 

tiếp nhận hồ sơ). Đơn có thể in theo mẫu hoặc viết tay (nhưng nội dung phải đầy 

đủ như đơn mẫu). 

  c) Nhiệm vụ của đơn vị đăng ký dự thi 

 - Thông báo cho các thí sinh biết và nộp đơn đề nghị xét đặc cách theo mẫu 

quy định. 

  - Thiết lập hình thức nhận đơn qua điện tử (qua hệ thống Email, Zalo,...) và 

thông báo rộng rãi cho phụ huynh, học sinh biết cách thức gửi đơn. 

  - Cử người có trách nhiệm tiếp nhận đơn và lập danh sách thí sinh theo mẫu 

(Mẫu số 2 gửi kèm công văn), ký đóng dấu gửi về Sở gồm 01 bản theo đường công 

văn và 01 bản qua Email: kttrong@khanhhoa.edu.vn trước 17h00 ngày 20/8/2021. 

  2. Tổ chức Kỳ thi đợt 2 

  Sở GDĐT Khánh Hòa phối hợp với Sở GDDT Lâm Đồng để tổ chức thi cho 

20 thí sinh thuộc địa bàn thành phố Cam Ranh, huyện Cam Lâm và huyện Diên 

Khánh chưa hoàn thành Kỳ thi đợt 1 nhưng không thuộc diện xét đặc cách theo 

Công văn 3120/BGDĐT-QLCL tại một điểm thi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong 

các ngày 05, 06 và 07/8/2021. Kế hoạch chi tiết hỗ trợ đưa 20 thí sinh dự thi tại 

Lâm Đồng sẽ được Sở GDĐT thông báo sau. 

  II. Tổ chức in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi; Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời (đợt 1) cho thí sinh 

  1. Sở GDĐT chịu trách nhiệm in và phát Giấy chứng nhận kết quả thi của thí 

sinh cho các đơn vị trong ngày 29 và 30/7/2021. Các đơn vị cử người có tránh 

nhiệm về Sở GDĐT (qua Phòng Quản lý chất lượng) để nhận. 
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  2. Đơn vị dự thi chịu trách nhiệm in và hoàn thành nội dung của Giấy chứng 

nhận tốt nghiệp tạm thời theo quy định. 

  3. Tổ chức gửi Giấy chứng nhận kết quả thi và Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) cho thí sinh 

  Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở 

GDĐT yêu cầu các đơn vị tổ chức gửi Giấy chứng nhận cho thí sinh theo quy định 

sau: 

  a) Cách thực hiện  

  - Đối với thí sinh ở khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

16/CT-TTg (thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh): Thống 

nhất sử dụng dịch vụ bưu chính để gửi Giấy chứng nhận đến từng gia đình của thí 

sinh. Chọn gói dịch vụ chuyển phát nhanh và đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để 

thất lạc Giấy chứng nhận của thí sinh. Các đơn vị chủ động trong việc chọn đơn vị 

bưu chính có uy tín trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như Bưu điện Khánh Hòa, Bưu 

điện Viettel – Chi nhánh Khánh Hòa,… để ký hợp đồng chuyển phát Giấy chứng 

nhận đến tận tay thí sinh. 

   - Đối với thí sinh ở khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

15/CT-TTg (thành phố Cam Ranh, huyện Cam Lâm, huyện Diên Khánh)  

      + Cách 1: Tổ chức thực hiện như các đơn vị trên địa bàn đang thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg. 

      + Cách 2: Thí sinh có thể đến nhận Giấy chứng nhận trực tiếp tại trường 

theo kế hoạch cụ thể của từng đơn vị. Lưu ý: Trong quá trình tổ chức thực hiện, đề 

nghị các đơn vị và phụ huynh, học sinh thực hiện nghiêm thông điệp 5K trong 

phòng, chống Covid-19. 

 - Đối với thí sinh ở huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh: Thí sinh có thể 

đến nhận Giấy chứng nhận trực tiếp tại trường theo kế hoạch cụ thể của từng đơn 

vị. Lưu ý: Trong quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị các đơn vị và phụ huynh, học 

sinh thực hiện nghiêm thông điệp 5K trong phòng, chống Covid-19.   

  b) Thời hạn phát: Chậm nhất đến ngày 02/8/2021, các đơn vị phải hoàn 

thành việc gửi Giấy chứng nhận cho thí sinh theo quy định. 

 Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ và triển khai thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Sở GDĐT 

(qua Phòng Quản lý chất lượng) để trao đổi thống nhất; Điện thoại liên hệ: 

3816107, 3817310./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Đỗ Hữu Quỳnh 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  
XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 

(Dánh cho đối tượng thí chưa Tốt nghiệp THPT) 

 

 Kính gửi:  

 - Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa; 

  - Trường/Trung tâm:............................................ 

 

Họ và tên thí sinh: ................................................................... Giới tính:.................... 

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................ Dân tộc: ......................  

Nơi sinh: ......................................................................................................................  

Số CMND/CCCD: .................................................. Số điện thoại: .............................  

Đăng ký dự thi (đợt 1) tại trường/trung tâm: ..............................................................  

......................................................., Hội đồng thi tỉnh Khánh Hòa 

Số báo danh:  .................................. Điểm thi: .............................................................  

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa xét đặc 

cách tốt nghiệp THPT và  không tham dự đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.  

Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu hoàn 

toàn trách nhiệm trước pháp luật./. 

........., ngày .......... tháng .......... năm 2021 

NGƯỜI VIẾT ĐƠN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

                                                                   ………………………………… 
  

Mẫu số 1 
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BÁO CÁO 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ ĐẶC CÁCH 

(Kèm theo Công văn số        /SGDĐT-QLCL ngày       /7/2021 

của Sở GDĐT Khánh Hòa) 

 

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 

1     

2     

     

      

 

  ……….., ngày …. tháng ….năm…. 

 Người lập bảng THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

Yêu cầu: Mẫu số 2 dùng Excel để nhận danh sách gửi về Sở 

 
 

Mẫu số 2 



I]BND TiNH KHANH HOA
BAN CHi EAO Kv THr rOT
NGHIEP THPT NAM 2021

TINHKHANH HOA

CQNG HOA XA HOr CHU NGHIA Vrpr NAM
DQc lgp - Tq do - Hlnh ph(rc

Khdnh Hda, ngdy lN ttuing/ ndm 202 I

so: T0ltnmND-I(GVx
V/v x6t ddc c6ch vd t6 chilc thi tttyt

2 K! thi t6t nghiQp trung hqc ph6
th6ng ndm 2021

I(inh gfii:

S& Gi6o dpc vd Ddro t4o;

Sd Y tti;
S& Giao th6ng Vfln tAi;

)..
Sd Th6ng tin vir Truy6n th6ng;

C6ng an tinh.

Cdn cir C6ng vdn sO IIZOISCODT-QLCL ngity 231712021 cria 86 Gi6o

dpc vd Diro tao v6 viQc chi d4o t6 chirc dat 2 I(y thi t6t nghi€p trung hoc ph6

thdng (THPT) ndm 2O2l trong b6i canh dich b6nh Covid-l9; theo dO xu6t ctia

Sd Gi6o duc vd Ddo t?o t4i C6ng van s6 \84Z/SGDDT-QLCL ngiry 25/712021

vA viQc x6t dqc c5'ch vd t6 chric thi dot 2 Ky thi t6t nghiQp THPT ndrn 2021; y

ki6n c6c thdnh vi6n Ban Chi dao Kj' thi t6t nghiQp THPT tinh Kh6nh Hda t4i

cuQc hsp ngiry 261712021, Ban Chi dao Kj,thi t6t nghiQp THPT ndm 2O2l rinh
I(h6nh Hda c6 j ki5n nhu sau:

1. D6ng y cho 733 thi sinh (huyQn V4n Ninh c6 10 thi sinh; thi xE Ninh
Hda c6 t42 thi sinh; thanh phii Nha Trang c6 581 thi sinh) khdng tham gia thi
dqt 2 Ki'thi t6t nghiQp THPT ndm 2021 do thuQc d5i tuong F0, Fl, F2 hoSc

dang d noi thqc hiQn giSn crich x6 hQi theo Chi thi 16/CT-TTg ngiry 311312020

cria Thii tudng Chinh pht vd noi bi phong t6a, c6ch ly phdng ch6ng dich b6nh

Covid-l9 theo hu6ng d6n cta BQ Gi6o dgc vd DAo tpo t4i C6ng vdn s6

3I2O/BGDET-QLCL ngity 231712021 duo.c x6t dflc c6ch c6ng nhQn t6t nghidp

trung hgc phO th6ng ndm202l theo d6 xuAt .ta S0 Gi6o dqc vir Eho tao tai c6ng

van s5 1842ISGDDT-QLCL ngdy 25/7/2021.

2. Sd Gi6o dqc vd Ddo t4o chiu tr6ch nhiQm thqc hiQn:

- Chtr tli, ptr6i hqp vdi c6c dcrn vi 1i6n quan thuc hiQn viQc xdt d4c c6ch

c6ng nh6n t6t nghiOp THPT ndm 2O2l dli v6i 733 thi sinh n6i tr6n theo dtng
quy <linh, Quy chti, huong dAn crJra BQ Gi6o duc vir Diro. 86o c6o k6t qu6 v6 BQ

Gi6o dUc vd Ddo t4o, Uy ban nhdn ddn tinh theo quy dinh.
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- Chri clQng li6n h6 vdi c6c tinh lAn cdn c6 td chric thi dcrt 2 t6t nghiQp

TFIPT nirn 2O2l dA chuAn bl t6 chirc Doirn cho c6c thi sinh cdn lai (20 thi sinh,

thdnh ph6 Cam Ranh: 12 thi sinh, huyQn Carn LArn: 06 thi sinh, huy6n Di€n

Kh6nh: 02 thi sinh) dq thi c19t 2 K, thi t6t nghi€p THPT nirn 2021 dimtbilo an

todn, dring quy dlnh vd Quy ch6 cria BQ GiAo duc vd Edo t4o. E6ng thdi, li6n hQ,
,. ^. -- 7 ^, ', , L . l

ldrn viQc vdi Sd Y t6, 56 Giao thdng Vqn tii th6ng nhAt c6c nQi dung, chudn bl

t6 chirc Eoirn tham gia Kj,thi dqt 2 tai tinh c6 tO chfc Ky thi ti6p nhdn c6c thi
sinh cta tinh I(hrinh Hda dugc thu{n 1o. i viL an toirn.

3. Giao 56'Gi6o duc vd Ddo t4o khdn truong b6o c6o, d6 nghi kh6ng ti6p

nh{n, hodrn tri D€ thi d-ot 2 cho BQ Gi6o dpc vd Ddo t4o do kh6ng t6 chric K}'thi
dqt 2. Tru'dng hsp B0 Gi6o dqc vir Diro tqo dd gui OA ttri ttri dd nghf C6ng an

tinh chir tri, ph6i h-o. p v6i 36' Gi6o dqc vd Ddo tao c6 phuong rln b6o v6 D€ thi
dqr- 2 dd duo. c BQ Gi6o dpc vd Ddo tao bAn giao cho 56 Gi6o duc vd Ddo t4o

theo dtng quy dinh.

4. S& Th6ng tin vd Truy6n th6ng chri tri, ph6i hqp v6i Sd Gi6o dqc vd

Edo t4o, Uy ban nhdn dAn c6c huyQn, thi x6, thdnh ptrO thAn truong c6 phuong

6n truydn th6ng d6 th6ng tin rQng rdi, t4o sg d6ng thufln cria phq huynh, hoc sinh
-i.d6i vsi viQc x6t ddc c6ch cdng nh4n t6t nghiQp trung hgc ph6 th6ng ndm202l

tr€n dia bdn tinh. 
'

5. Sd Gi6o dr,rc vd Ddo t4o thi6t lap ducrng dAy n6ng dd hu6ng ddn, gi6i
thich, h6 tro c6c dia phuong, ngudi d6n thr,rc hi€n c6c n6i dung d€ vi6c x6t ddc

c6ch c6ng nh{n tt5t nghiQp trung hoc ph6 th6ng fim 2021dat k6t quA t6t.

(G*i dinh kdm C6ng vdn sij 3 12I/BGDET-QLCL ngdy 23/7/202 I cila 86
Gido dqc vd Edo tqo, C6ng van sii 18qZ/SGDDT-QLCL ngdy 25/Z/202 I cia 56
Gido duc vd Edo tao).

No'i nhpn:
- Nhu tren;
- B0 Ci6o duc vA EAo tao (b6o crio);
- Thudng truc Tinh ty (b6o c6o);
- Bi thu Tinh iry (B6o c6o);
- Thudng truc HDND tinh (brio c6o);
- Thanh tra tinh;
- C6ng ty C6 phAn DiQn tLrc t(lrrinh Hda;
- UBND cic huyQn, tlii xd, thAnh ph6;
- Luu: VT, NL, HN.

G BAN

PTI CIt UBND TiNn
LO Hfi'u Hoing
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UBND TiNH KHANH HOA
so cIAo DUC vA DAo r4o

56: 1842 /SGDDT-eLCL
Vi vi6c dd xudt x6t dac cich vd

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l{p - Tg'do - H4nh phric

Khdnh Hda, nsdy 25 thdng 7 ndm 2021

td chric thi dot 2 Kj, thi ttit nghiQp
hung hoc phd th6ng nirn 2021

I(inh gtti: Cliir tich Uy bar.r nhin dAn tinh

Thgc hiQn C6ng v6n sO : tZOiBCOBT-QLCL ngity 23 thingT nim 2021 cria
BQ Gi6o dgc vd Drio tao v0 viOc chi d4o t6 chu'c dgt 2 Kj,thi t6t nghiQp THPT ndm
2021 trong b6i cdnh dich bQnh Covid-l9, Sd Gi6o dqc vd Ddo t4o c6n cr'r tinh hinh
di6n bi6n phirc tap cua dich Covid-l9 tai tinh Khanh Hda xin duqc dtj xu6t Uy ban
nhdn d6n tinh c6c v6n dd lien quan d6n thi sinh dir didu ki6n tham gia thi dot 2 nhu
sau:

. Hgi d6ng thi So Gi6o duc vd Ddo tao tinh Kh6nli Hoa dd tO chric t5t Ki,thi
t6t nghiQp hung lroc ph6 th6ng ndlrr,202l dgt I vdo c6c ngdy 06,07,0817/2021 y6i
13.86ll\4.614 d,at 94,85% thi sinh du thi. HiQn nay, todn tinh c6 753 thi sinh
(chirirn 5,15%) dir didr"r kiQn ddng kj,thi clo. t 2, trong d6: thdnh ptr5 Ntra Trang c6
581 thi sinh; thi x6 Ninh Hda c6 142 thi sinh; thAnh ph6 Cam Ranh c6 12 thi sinh;
huyQn V4n Ninh c6 i0 thi sinh; huyQn Carn LArn c6 6 thi sinh vd huy6n Di6n
Khdnh c6 2 thi sinh.

Cdn cir muc 3 COng ven s5 3izolgGDET-QLCL; C6ng diQn so O+lCo-
UBND ngdy 2217 /2021 v6 viQc ti0p tuc teng cuong thuc hiOn m6t s6 gidi ph6p cAp

b6ch vd phong, ch6ng dich bQnh Covid-19 trdn dia bdn tinh Kh6nh Hoa, Sd Gi6o
duc vd Edo tao x6t thdy:

- Thi sinh d[ng kj, dr,r thi do. t 2 K] thi t6t nghiQp trung hoc ph6 th6ng ndm
2021 cinl.ruy€n V4n Ninh, thi xd Ninh Hoa, thdnh ptrO Ntra Trang dang d noi thgc
hiQn gidn c6ch xd hQi theo Chi thi 16/CT-TTg ngdy 311312020 cira Tht tu6ng
Clrinh phir tir 00 gio 00 ngriy 23 thhns 7 ndn 2021 d6n h6t ngdy 05 thang 8 ndrn
2021 thuQc diQn dugc dqc c6ch x6t c6ng nhdn t6t nghiQp trung hoc ph6 th6ng.

- Thi sinh ddng kjr dU thi dqt 2 Kj,thi t6t nghiQp trung hoc ph6 th6ng ndm
2021 cta huyQn Di0n Khinh, hr.ryQn Carn Ldm, thdnh ph6 Carn Ranh tlang d noi
thqc hiQn gi6n c6ch x5 hQi theo Chi thi l5iCT-TTg ngdy 27,1312020 ciia Tht tudng
Chinh pht tt 00 gio 00 ngdry 23 thdng '7 

1dn 2021 dOn h6t ngdy 05 th6ng B n6m
2021 vdn tham gia dU thi doJ 2 Ki'thi t6t nghi0p trung hoc ph6 th6ng niln2021
viro cdc ngdy 05, 06,011812021.

O6 Oam brio an toin trong c6ng t6c phdng, ch6ng dich tru6c di6n bi0n phirc
tgp ctra dich Covid-19 t4i tinh Khinh Hda, So Gi6o dr,rc vd Ddo tao dd xu6t Uy ban
nhdn ddn tinh Kh6nh Hoa c6c n6i dr"urg sau:

- ^. Il. CtrAp thr-rdn cho 733 thi sinh (huyQn Vqn Ninh c6 10 thi sinh; thi xd Ninh
Hda c6 142 thi 

"^inh; 
Nlta Trang co 5Bl thi sinh) kh6ng tham gia thi dst 2 Ki thi

,a ..^ . ,l
t6t nghi0p trung hoc ph6 tlrong ni:n 2021.

i ;;iJi,'iil'lli liliAi'ii{ rlSA-:{:;;:rtiae:
i '#,tr;t4 n,ray .JG/-..
1 tf-
I "' ' ',

Kh6rfiHda.

i

I
I

I
I
I
I
I
i



2

Giao Sd Gi6o dqc vir Edo tao:

- Hu;6ng din c6c alon vi c6 thi sinh d.dng kj' dg thi th6ng b6o cho c6crhi sinh
nQp d.m d0 nghi x6t dflc c6ch c6ng nhfln t6t nghiQp trung hoc phd thdng; tOng hqp
gti v€ Sd Gi6o dpc vd Edo tao g0m:

+ Don dd nghi xdt d4c c6ch cia thi sinh;

+ Danh s6ch thi sinh cira don vi dri cli0u kien dtr thi doJ 2 K! thi t6t nghidp
trung hgc ph6 thOng ndrn 2021.

- H$i ddng x€t c6ng nh4n t6t nghiOp tnrng hqc ph6 th6ng cira S0 Gi6o dpc
vri Ddo tpo xem x6t, quyet Atnl d{c c6ch cho thi sinh vd b6o c6o vd BO Gi6o duc vd
Ddo tpo, Uy ban nhin d6n tinh.

2. Sd'Gi6o duc vd Edo tqo chi d6ng li€n h6 v6i c6c tinh c6 t6 chric thi tlgt 2
ddm b6o an todn trong c6ng t6c phdng, ch6ng dich c16 gui 20 thi sinh cria thanh ph6
Cam Ranlr (cd 12 thi sinh), huyQn Cam LAm (cd 06 thi sinh), hrryQn Di6n Khrffi
(c6 02 thi si.nh) d1r thi do. t i f<l,if',i t6t nghiQp trung hgc ph6 th6ng nim2}21.

So Gi6o drlc vd Ddo tqo kinh aC xuat./.

Noi nh(n:
- Nhu tren;
- Ldnh dao Sd;
- Luu: VP, QLCL.

KT. GIAM D6C
GIAM DOC

r. n.c
l/

6rao 0u
VA UAO IAO

ti'u Qulnh
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IIdNQi, ngdy23 thdngT ndm 2021

Kinh gti: Cht tich Uy ban nhAn ddn tinh, thanh ph6 huc thuQc Trung uong.

Trong b6i cinh dich b9nh COVID-l9 di6n bi6n phric tpp; trOn co sd xem x6t phuong

6n t6 chric thi cta c6c dia phuong, B0 Gi6o duc vd Ddo tp (GDDT) dd nghi Cht tich Uy

ban nhAn ddn tinh, thinh phii tryc thuQc Trung uong chi deo S0 GDDT ph6i hqp v6i c6c sd,

ban, ngdnh liOn quan, nhdt le S0 Y t6, khdn truong thuc hiQn mQt s6 c6ng viQc sau ddy:

1. Tfp trung rd so6t k! cdc didu kiQn vd mqi rnit d6 t6 chirc thi dqt 2 cta Ky thi nghiem

tfc, kh6ch quan, c6ng bing, dAp rtng yOu clu phdng ch6ng dich bQnh COVID-19, bio tlAm

an toin zuc kh6e cho thi sinh dU thi vh nhtng ngudi tham gia K! thi.

2. Ti6p tuc tdng cuong tlp hu6n nghiQp vu t6 chirc thi, thanh tra, ki6m tra thi vd quSn

triQt tinh thdn tr6ch nhiQm, j, thrlc t6 chirc kj, lu{t nhtng ngudi tham gia K} thi d6 bAo dam

t6 chirc thi nghi6m tuc, trat tu, an toin.

3. Rd soit k! cec d6i tuqmg thi sinh du thi d6 c6 phucrng 6n t6 chtc thi phri hqp bno

dirn quydn lgi cho c6c thi sinh. Theo d6, thi sinh dri di6u kiQn dU thi dqt 2 K) thi t5t nghiQp

THPT ndm 2021 nhung kh6ng dB thi do b! Anh hudng cta dich COVID-l9 vd c6 nguydn

vpng sd duqc xern x6t rlic cdch x6t cdng nhdn ttit nghiQp THPT n6u thuOc diQn F0, Fl,
F2 hoflc dang & noi thpc hiQn giin cich xd hQi theo Chi thi l6lCT-TTg ngiry 3113/2020 cta
Tht tuong Chinh pht vi noi bi phong t6a, cdch ty phdng ch6ng dfch bQnh COVID-19 theo

y6u cdu c{ra ngdnh Y t6. BO GDDT <Je d6 nghi Dpi hqc Qu6c gia HA NQi, Dai hgc Qudc gia

Thdnh ph6 H6 Chi Minh t6 chirc kj,thi d6nh gi6 ndng lgc cho cic thi sinh c6 nguyQn vgng;

d6ng th<ri, sE hu6ng ddn c6c co sd gi6o dr.rc dai hqc ddnh tj' lQ chi tiOu pht hqp cho vigc srl

dlrng k5t quA kJ, thi ndy ctng c6c phuong thirc tuydn sinh kh6c cl6 x6t tuy6n sinh tlai hgc, cao

ding ndm 2021, tqo co hQi thufln lgi vi dAm bio quyAn lgi cho thi sinh.

TrAn trong./.

T,Bo TRIJONG
UTRrtdNG

56:3120. /BGDET-eLCL
V/v chi dso tO chiLc tlgt 2 Kj, thi t6t

nghiEp THPT nIm 2021 trong b6i canh
dich bQnh COVID-I9

BQ GIAO DUC VA DiO TAO CQNGHdA XA HQr CHo NGHIA VrpT NAM
DQc lip - Tg do - H4nh phric

Noi nhSu
- Nhu tren;
- BO rnrdng (dd b/c);
- Cic'lh(r trudng (<le p/h chi dao);
- BCD c6p quilc gia vd BCE thi c6p tinh;
- Cdc Sd GDDT; Sd GD, KH&CN Bac Li0u;
- Luu: V1', Cuc QLCL.

t.ry uy iln Hit EQ0
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