UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1025 /SGDĐT-KTKĐCLGD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 4 năm 2021

V/v Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt
nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT;
- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện/thị/thành phố;
- Các Cơ sở GDNN đang thực hiện chương trình GDTX cấp THPT;
- Trưởng phòng GDĐT các huyện/thị/thành phố.
Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm
theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 (Thông tư 15) và được
sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 (Thông tư
05) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi); Công văn số
1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (gọi tắt là
Công văn 1318/BGDĐT-QLCL).
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các trường THPT,
THCS&THPT, các trung tâm GDNN-GDTX, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
đang thực hiện chương trình GDTX cấp THPT (gọi chung là các nhà trường),
phòng GDĐT các huyện/thị xã/thành phố về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học
phổ thông năm 2021 một số nội dung sau:
I. BÀI THI, NGÀY THI, LỊCH THI, CÁCH THỨC TỔ CHỨC THI
1. Bài thi, đăng ký bài thi, hình thức thi, nội dung thi
1.1. Bài thi
Tổ chức thi 05 (năm) bài thi, gồm: 03 (ba) bài thi độc lập là Toán, Ngữ
văn, Ngoại ngữ; 01 (một) bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (viết tắt là
KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 (một) bài thi
tổ hợp Khoa học Xã hội (viết tắt là KHXH) gồm các môn thành phần Lịch sử,
Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông
cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học
chương trình GDTX cấp THPT.
1.2. Đăng ký bài thi
Để xét công nhận tốt nghiệp THPT:
- Đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT (bao
gồm thí sinh đã học xong chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT trong năm
tổ chức kỳ thi; thí sinh đã học xong chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT
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nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở
những năm trước) phải dự thi 04 (bốn) bài thi, gồm 03 (ba) bài thi độc lập là
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn;
- Đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (bao gồm thí sinh đã
học xong chương trình GDTX cấp THPT trong năm tổ chức kỳ thi; thí sinh đã
học xong chương trình GDTX cấp THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc
đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước) phải dự thi 03 (ba) bài
thi, gồm 02 (hai) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 (môt) bài thi tổ hợp do
thí sinh tự chọn, thí sinh có thể đăng ký dự thi (ĐKDT) thêm bài thi Ngoại ngữ
để lấy kết quả xét tuyển sinh.
- Thí sinh đã có Bằng tốt nghiệp THPT, thí sinh đã có Bằng tốt nghiệp
trung cấp được ĐKDT các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành
phần của bài thi tổ hợp (các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp)
để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh.
1.3. Hình thức thi
Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc
nghiệm khách quan (gọi chung là bài thi trắc nghiệm); bài thi Ngữ văn thi theo
hình thức tự luận (gọi chung là bài thi tự luận).
1.4. Nội dung thi
Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12
2. Ngày thi, Lịch thi
Bài thi/Môn thi thành Thời gian Giờ phát đề Giờ bắt đầu
Ngày
Buổi
phần của bài thi tổ hợp
làm bài thi cho thí sinh làm bài
06/7/2021

SÁNG
CHIỀU

07/7/2021

08/7/2021

09/7/2021

SÁNG
CHIỀU

SÁNG

CHIỀU
SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi
14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu
có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi
Ngữ văn
120 phút
07 giờ 30
07 giờ 35
Toán
90 phút
14 giờ 20
14 giờ 30
Vật lí
50 phút
07 giờ 30
07 giờ 35
Bài thi
Hóa học
50 phút
08 giờ 30
08 giờ 35
KHTN
Sinh học
50 phút
09 giờ 30
09 giờ 35
Lịch sử
50 phút
07 giờ 30
07 giờ 35
Bài thi
Địa lí
50 phút
08 giờ 30
08 giờ 35
KHXH Giáo dục công 50 phút
09 giờ 30
09 giờ 35
dân
Ngoại ngữ
60 phút
14 giờ 20
14 giờ 30
Dự phòng
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3. Cách thức tổ chức thi
Tại Thanh Hóa tổ chức 01 Hội đồng thi (HĐT) do Sở GDĐT chủ trì, để tổ
chức thi cho tất cả các thí sinh ĐKDT tại tỉnh; Hội đồng thi gồm các Điểm thi,
chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm công văn này.
Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định thành lập HĐT, các Ban của HĐT theo
quy định tại Điều 8 Thông tư 15 và sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông
tư 05 Quy chế thi .
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ THI, ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Đối tượng dự thi và điều kiện dự thi
Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư 15 và sửa đổi, bổ sung tại
khoản 4 Điều 1 Thông tư 05 Quy chế thi.
2. Đăng ký dự thi
- Thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư 15 Quy chế thi và Phụ lục
II, VIII kèm theo Công văn 1318/BGDĐT-QLCL.
- Sở GDĐT quyết định các nơi ĐKDT, đảm bảo thuận tiện nhất cho thí
sinh, mỗi điểm ĐKDT sẽ gắn với một mã số được quy định trong tập huấn phần
mềm; sẽ tạo tài khoản và mật khẩu cho các đơn vị ĐKDT để đăng nhập vào
phần mềm quản lý thi.
- Thời hạn ĐKDT: Từ ngày 27/4/2021 đến ngày 11/5/2021. Sau ngày
11/5/2021 thí sinh không được thay đổi các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng
kí.
- Thí sinh đã học hết chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chương
trình GDTX cấp THPT trong năm học 2020-2021 đăng ký mua và nộp hồ sơ
ĐKDT tại trường, trung tâm GDNN-GDTX nơi học lớp 12, không được đăng ký
dự thi ở các cơ sở giáo dục khác.
- Thí sinh tự do (đã học xong chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT,
chương trình GDTX cấp THPT từ năm học 2019-2020 trở về trước nhưng chưa
thi tốt nghiệp THPT, hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT; thí sinh đã có
Bằng tốt nghiệp THPT, thí sinh đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết
quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh) thì đăng kí mua và nộp hồ sơ ĐKDT tại
trường THPT theo quy định tại Phụ lục 2 đính kèm theo công văn này.
III. TỔ CHỨC COI THI
1. Tổ chức các Điểm thi
Sở GDĐT dự kiến sẽ tổ chức 75 Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại
các trường THPT trong toàn tỉnh.
2. Tổ chức coi thi
Thực hiện theo quy định tại Chương V Thông tư 15 và sửa đổi, bổ sung
tại khoản 9, khoản 10 Điều 1 Thông tư 05 Quy chế thi; chi tiết tại Phụ lục IV
kèm theo Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL.

4

Việc tổ chức coi thi, giao nhận và vận chuyển đề thi, bài thi, Sở GDĐT sẽ
có văn bản hướng dẫn chi tiết sau.
Báo cáo nhanh: hướng dẫn tại buổi tập huấn sử dụng phần mềm quản lý
thi năm 2021.
Khi có sự cố đặc biệt cần xin ý kiến chỉ đạo:
- Giám đốc Trần Văn Thức 0912054501
- Phó Giám đốc Tạ Hồng Lựu 0913113568
- Phó Giám đốc Nguyễn Văn Dĩnh 0986930803
- Phó Giám đốc Bùi Thị Thanh 0982133672
- Phó Trưởng phòng KT&KĐCLGD Nguyễn Xuân Sơn 0912601289
IV. CHẤM THI, CHẤM KIỂM TRA, PHÚC KHẢO
Thực hiện theo quy định tại chương VI, VII Thông tư 15 và sửa đổi, bổ
sung tại khoản 11, khoản 12 Điều 1 Thông tư 05 Quy chế thi; chi tiết tại Phụ lục
V, X kèm theo Công văn 1318/BGDĐT-QLCL.
Địa điểm chấm, hướng dẫn chấm cụ thể Sở GDĐT có văn bản hướng dẫn
chi tiết sau.
V. XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG
NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Thực hiện theo quy định tại chương VIII Thông tư 15 và sửa đổi, bổ sung
tại khoản 13, 14, 15 Điều 1 Thông tư 05 Quy chế thi; chi tiết tại Phụ lục VI, IX
kèm theo Công văn 1318/BGDĐT-QLCL.
VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ LƯU TRỮ
Thực hiện theo quy định tại chương IX Thông tư 15 Quy chế thi.
VII. THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ CÁC SỰ
CỐ BẤT THƯỜNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Thực hiện theo quy định tại chương X Thông tư 15 và sửa đổi bổ sung tại
khoản 16, 17 Điều 1 Thông tư 05 Quy chế thi
VIII. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI
1. Một số nhiệm vụ trọng tâm của các nhà trường
- Thông báo về kỳ thi, lịch thi, đảm bảo quyền được thi cho các đối tượng.
Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của Kỳ thi, để mọi người biết và
góp phần cùng với Ngành tổ chức Kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công
bằng, chính xác, đúng quy chế, đánh giá đúng trình độ người học, phản ánh
đúng chất lượng dạy và học của trường.
- Rà soát lại nội dung chương trình dạy học theo chỉ đạo của Sở GDĐT; tổ
chức ôn tập cho học sinh; hướng dẫn để học sinh được cấp Căn cước công dân
trước khi nộp phiếu ĐKDT; tổ chức kiểm tra trình độ kiến thức văn hóa, xếp loại
học lực cho những người tự học khi được Sở GDĐT giao trách nhiệm.
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- Các trường có trách nhiệm thông báo cho thí sinh tự do và thu hồ sơ
đăng kí dự thi của thi sinh tự do trên địa bàn theo quy định.
- Tiếp nhận Phiếu ĐKDT, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT;
thu Phiếu ĐKDT, hồ sơ công nhận tốt nghiệp THPT; cập nhật, hoàn thiện dữ liệu
ĐKDT và chuyển dữ liệu cho Sở GDĐT; in, đóng dấu và trả Giấy báo dự thi cho
thí sinh; quản lý hồ sơ ĐKDT của thí sinh theo quy định.
- Kiểm tra, bổ sung các loại hồ sơ của thí sinh ĐKDT, đặc biệt lưu ý các
thông tin về chế độ ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ, trong xét công nhận tốt
nghiệp THPT. Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về tính chính xác,
hợp lệ của hồ sơ dự thi của thí sinh thuộc đơn vị mình (lưu ý: tuyệt đối không
tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ).
- Tổ chức cho công chức, viên chức, giáo viên, cán bộ liên quan và thí
sinh học tập Quy chế thi, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn cho Hội
đồng thi nếu được chọn làm Điểm thi hoặc địa điểm chấm thi, phúc khảo.
- Tiếp nhận đơn, lập danh sách thí sinh xin phúc khảo bài thi và chuyển
đến Sở GDĐT; trả Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh nộp Phiếu đăng ký
dự thi tại trường.
- Thông báo kết quả công nhận tốt nghiệp THPT; cấp Giấy chứng nhận tốt
nghiệp tạm thời; phát Bằng tốt nghiệp THPT cho thí sinh; Giấy chứng nhận
hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.
- Lưu trữ hồ sơ của kỳ thi theo quy định.
- Đối sánh điểm thi trung bình các bài thi, môn thi thành phần với điểm
trung bình môn học tương ứng của năm học lớp 12 của các học sinh của trường
làm căn cứ để đổi mới việc dạy và học trong nhà trường.
- Đảm bảo công tác bảo vệ trật tự an ninh, an toàn giao thông, an toàn
phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trong
những ngày thi.
- Các trường đặt Điểm thi có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa
phương, bàn bạc với các nhà trường có thí sinh dự thi tại địa điểm mình về kế
hoạch đi lại và bố trí nơi ăn, nơi ở trong những ngày thi cho học sinh, giúp đỡ
những học sinh neo đơn, không có phương tiện đi thi; không để xảy ra tình trạng
học sinh do khó khăn mà không dự thi được.
2. Các nhà trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi năm 2020 và
triển khai công tác thi năm 2021
- Tổng kết công tác thi năm 2020, lưu ý: đánh giá đầy đủ, những ưu điểm,
những tồn tại, sai sót của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong thực hiện
nhiệm vụ thi và công tác kiểm tra đánh giá hàng ngày tại đơn vị; đặc biệt là rút
kinh nghiệm về những thiếu sót do thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu ý thức kỷ
luật, do non yếu về nghiệp vụ, về chuyên môn hoặc vì bệnh thành tích mà làm
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ảnh hưởng đến học sinh, ảnh hưởng đến tập thể cán bộ giáo viên nhà trường,và
ảnh hưởng đến ngành.
- Hiệu trưởng tổ chức cho giáo viên học tập và nghiên cứu Quy chế thi,
hướng dẫn thi của Bộ GDĐT, Sở GDĐT. Chú ý những điểm mới của Quy chế,
hướng dẫn thi và những điểm mà cán bộ, giáo viên thường mắc sai sót trong khi
thực hiện nhiệm vụ; tổ chức cho cán bộ giáo viên cam kết (viết tay): Đã thấm
nhuần và thực hiện đúng quy chế khi làm nhiệm vụ coi thi, làm phách, chấm thi
... Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, giáo viên,
nhân viên của đơn vị vi phạm Quy chế vì không nắm vững Quy chế thi hoặc vì
thiếu ý thức trách nhiệm.
- Tổ chức cho học sinh học tập và nắm vững quy chế thi, mỗi em viết cam
kết (viết tay): Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo đúng các quy định của quy
chế. Hướng dẫn cho học sinh viết đầy đủ và chính xác các thông tin trong phiếu
đăng ký dự thi. Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ dự thi.
3. Về cơ sở vật chất cần chuẩn bị cho các Điểm thi
- Phòng Hội đồng (phòng làm việc chung của Điểm thi) phải có đầy đủ
điều kiện làm việc như hệ thống bảng, bàn ghế, tăng âm, loa đài, đồng hồ treo
tường, trống; bố trí 01 (một) điện thoại cố định có loa ngoài (nếu không thể bố
trí được điện thoại cố định vì lý do bất khả kháng thì Chủ tịch Hội đồng thi
quyết định bố trí điện thoại di động không có chức năng ghi hình, không có thẻ
nhớ, không có chức năng kết nội mạng internet, đặt cố định tại Phòng Hội đồng
và được niêm phong khi không sử dụng), chỉ sử dụng chức năng nghe/gọi của
điện thoại liên lạc với Hội đồng thi, Ban chỉ đạo thi các cấp, mọi hoạt động liên
lạc qua điện thoại đều phải bật loa ngoài và nghe công khai trước Thanh tra tại
Điểm thi; bố trí 01 (một) máy tính và đảm bảo máy tính chỉ được kết nối internet
khi chuyển báo cáo nhanh nhanh cho Hội đồng thi trước sự chứng kiến của
Thanh tra tại Điểm thi (phải giao trách nhiệm và quy định rõ người được sử
dụng máy tính), 1 máy photocopy (hoạt động bình thường, có đầy đủ mực,
giấy), máy phát điện...
- Khu vực bảo quản đề thi, bài thi có công an trực, bảo vệ liên tục 24
giờ/ngày và phải đảm bảo an toàn, phòng chống cháy, nổ. Phòng bảo quản đề
thi, bài thi phải đảm bảo an toàn, chắc chắn; có đủ số lượng tủ đựng đề thi, bài
thi; bài thi không để chung với tủ đựng đề thi; tủ phải đảm bảo chắc chắn, có
khóa đầy đủ; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động bên trong
phòng 24 giờ/ngày. Số lượng, vị trí camera phải đảm bảo bao quát được toàn bộ
các vật dụng chứa đề thi, bài thi trong phòng và các hành vi tác động đến vật
dụng đó. Hệ thống camera không được kết nối internet và chỉ được kết nối bằng
hình thức hữu tuyến (có dây) tới màn hình hiển thi nếu có, phải có bộ lưu điện
dự phòng, đảm bảo hoạt động liên tục kể cả khi mất điện lưới; dung lượng thiết
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bị lưu trữ của hệ thống camera phải đảm bảo lưu trữ được toàn bộ dữ liệu của
quá trình lưu trữ đề thi, bài thi tại Điểm thi, với dung lượng tối thiểu là 07 ngày.
Trong trường hợp sử dụng hệ thống camera có màn hình hiển thị thì màn hình
phải được đặt tại vị trí dễ quan sát trong phòng bảo quản đề thi, bài thi. Ngay sau
khi bài thi được chuyển khỏi phòng, thiết bị lưu trữ dữ liệu (ổ cứng/thẻ nhớ) của
camera phải được niêm phong dưới sự chứng kiến của Trưởng Điểm thi, Phó
trưởng Điểm thi, thanh tra và công an. Thiết bị lưu trữ dữ liệu của camera sau
khi niêm phong được bàn giao cho Thủ trưởng cơ sở giáo dục nơi đặt Điểm thi
để bảo quản, lưu giữ trong thời gian ít nhất là 12 tháng. Phải bố trí giường,
chiếu, chăn, màn, khu vệ sinh, nơi tắm rửa cho công an và Phó trường Điểm thi
bảo vệ đề, bài thi và phục vụ ăn uống (nếu có nhu cầu).
- Phòng của Trưởng Điểm thi đảm bảo quạt, ánh sáng, điện, giường,
chiếu, chăn, màn, tủ; có khu vệ sinh, nơi tắm rửa; phục vụ ăn uống (nếu có nhu
cầu).
- Phòng thi: Đủ ánh sáng, bàn ghế, hệ thống cửa, có quạt điện và đủ các
điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, chống mưa dột, có
đồng hồ treo tường; đảm bảo bố trí tối thiểu 24 thí sinh một phòng thi, khoảng
cách giữa 2 thí sinh hàng ngang là 1,2m.
- Chuẩn bị một phòng trong khu vực thi để thí sinh gửi tất cả các đồ dùng
không được phép mang vào phòng thi.
- Phòng chờ cho thí sinh chuẩn bị vào thi môn thi thành phần của bài thi
tổ hợp (đối với các Điểm thi có thí sinh tự do).
- Tại các điểm ĐKDT chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết
bị cần thiết cho việc ĐKDT (ví dụ: Nơi đón tiếp thí sinh đến đăng ký, máy ảnh,
máy vi tính, Phiếu ĐKDT, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, Túi
hồ sơ,...).
- Nhất thiết khu vực trường thi phải có tường rào bao quanh, cách ly với
nhà ở của dân hoặc của cán bộ giáo viên. Sân trường, khu vực cổng, trước sau
các phòng thi, trong phòng thi phải được vệ sinh sạch sẽ, không để học sinh vứt
rác, giấy lộn bừa bãi; các phòng làm việc khác của nhà trường nếu không dùng
cho kỳ thi phải khóa và được niêm phong theo quy định.
- Về giấy thi, giấy nháp: Giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp
dùng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 phải theo mẫu của Bộ GDĐT quy
định và do Sở GDĐT phát hành, các Điểm thi không được dùng các loại giấy
khác quy định.
VIII. KINH PHÍ TỔ CHỨC THI
Sở GDĐT có văn bản hướng dẫn chi tiết sau.
IX. LỊCH CÔNG TÁC THI
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Quy định tại Phụ lục 3 đính kèm công văn này. Nếu có thay đổi sẽ có
công văn hướng dẫn riêng.
Các vấn đề khác không nhắc tại văn bản này thì thực hiện theo Quy chế
thi và Công văn 1318/BGDĐT-QLCL.
Trên đây là một số nội dung cơ bản về hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt
nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Giám đốc Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng
các đơn vị nghiên cứu kỹ, triển khai, thực hiện nghiêm túc và chuẩn bị đầy đủ
các điều kiện để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc đúng quy chế./.
Nơi nhận :
- Bộ GDĐT (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban GĐ Sở GDĐT (để chỉ đạo);
- Như kính gửi (để th/h);
- Các phòng cơ quan Sở GDĐT (để th/h);
- Lưu VT, KT&KĐCLGD.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Thức
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Phụ lục 1
CÁC ĐIỂM THI, KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
(Kèm theo CV số: /SGDĐT-KTKĐCLGD ngày tháng 4 năm 2021)

STT

Đơn vị
(Theo Điểm thi)

Số
lượng
Thí
sinh
từng
ĐV

Tổng số Thí
sinh
SL
theo Điểm thi
Phòng
Tương
ứng số thi tối
Số
đa
lượng
lượng
phòng
thi

Ghi chú

1

THPT Đào Duy Từ
TTGDNN - GDTX TPTH

632
189

821

35

36

2

THPT Hàm Rồng

609

609

26

36

THPT Nguyễn Trãi

426

THPT Đào Duy Anh

426

18

24

25

THPT chuyên Lam Sơn
THPT Trường Thi
THPT Tô Hiến Thành
TC Kỹ Nghệ TH
CĐ Bách Khoa VN
THPT Lý Thường Kiệt
THPT DTNT Tỉnh
PT Đông Bắc Ga
CĐ Nghề Công nghiệp TH
THPT Bỉm Sơn
TC nghề Bỉm Sơn

382
258
348
14
8
263
180
139
366
336
146

640

27

33

370

16

19

443

19

21

505

21

30

482

21

25

THPT Lê Hồng Phong

293

293

13

22

Chưa tính TS
tự do

THPT Sầm Sơn

441
484

21

29

Chưa tính TS
tự do

541

23

24

893

38

43

345

15

18

Chưa tính TS
tự do

344

15

19

Chưa tính TS
tự do

3
4

5

6
7
8
9
10

TTGDNN-GDTX TP Sầm Sơn

43

12

THPT Nguyễn Thị Lợi
THPT Nguyễn Huệ
THPT Chu Văn An
CĐ NN&PTNT Thanh Hóa

385
156
676
135

13

TC PTTH
THPT Quan Hóa
THCS&THPT Quan Hóa

82
201
135

11

TTGDNN-GDTX Quan Hóa
14

THPT Quan Sơn
THCS&THPT Quan Sơn

9
221
123

Chưa tính TS
tự do

10
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34

35

THPT Mường Lát

201

THPT Bá Thước

304

GDNN-GDTX Bá Thước

84

THCS&THPT Bá Thước

145

THPT Hà Văn Mao

290

THPT Cầm Bá Thước

362

TTGDNN-GDTX Thường Xuân

25

THPT Thường Xuân 3
THPT Thường Xuân 2
THPT Như Xuân
THCS&THPT Như Xuân
GDNN-GDTX Như Xuân
THPT Như Xuân 2
THPT Như Thanh
THCS&THPT Như Thanh
THPT Như Thanh II
GDNN-GDTX Như Thanh
THPT Lang Chánh
GDNN-GDTX Lang Chánh
THPT Ngọc Lặc
TC Nghề Miền núi TH
THPT Bắc Sơn
THPT DTNT Ngọc Lặc
THPT Lê lai

171
220
289
173
49
152
369
191
233
111
380
38
389
212
180
177
301

TTGDNN-GDTX Ngọc Lặc

153

THPT Thạch Thành I

392

THPT Thạch Thành 2
THPT Thạch Thành 4
Thạch Thành 3
TC Nghề Thạch Thành
THPT Cẩm Thủy 1

284
266
324
90
491

TTGDNN-GDTX Cẩm Thủy

97

THPT Cẩm Thủy 3

225

THPT Cẩm Thủy 2

208

THPT Lê Lợi

518

TTGDNN - GDTX Thọ Xuân

367

THPT Lê Hoàn
THPT Thọ Xuân 4

460
228

201

9

12

Chưa tính TS
tự do

533

23

26

Chưa tính TS
tự do

290

13

24

387

17

30

171
220

8
10

18
30

511

22

26

152

7

12

560

24

29

344

15

18

418

18

30

Chưa tính TS
tự do

601

25

35

Chưa tính TS
tự do

357

15

18

454

19

24

392

17

23

550

23

24

414

18

25

588

26

36

433

18

20

885

37

38

688

29

30

Chưa tính TS
tự do

Chưa tính TS
tự do

Chưa tính TS
tự do

Chưa tính TS
tự do

Chưa tính TS
tự do

11
Chưa tính TS
tự do

36

THPT Lam Kinh

377

377

16

24

37

THPT Thọ Xuân 5

265

265

11

15

38

THPT Vĩnh Lộc

549

549

23

27

THPT Tống Duy Tân

237

TTGDNN – GDTX Vĩnh Lộc

88

325

14

18

THPT Thiệu Hóa
THPT Lê Văn Hưu

579
465

579

25

28

TTGDNN – GDTX Thiệu Hoá

192

657

27

33

THPT Nguyễn Quán Nho
THPT Triệu Sơn 1
Phổ Thông Triệu Sơn
THPT Triệu Sơn 3
CĐ Nông Lâm Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 2
THPT Triệu sơn 5
THPT Triệu Sơn 4

253
371
296
334
56
345
279
285

253

11

21

667

28

29

390

17

26

624

26

27

TTGDNN-GDTX Triệu Sơn

281

566

24

27

THPT Nông cống 1
TTGDNN-GDTX Nông Cống
THPT Nông Cống 2
THPT Nông Cống
Nông Cống 3
THPT Nông Cống 4

556
136
311
69
354
284

692

29

34

341

14

22

354
284

15
12

25
25

THPT Đông Sơn 1

408

PT Nguyễn Mộng Tuân

706

29

30

298

THPT Đông Sơn 2

277

TTGDNN-GDTX Đông Sơn

17

24

119

396

Chưa tính TS
tự do

THPT Hà Trung

603

603

26

30

Chưa tính TS
tự do

THPT Hoàng Lệ Kha

379
511

23

27

GDNN-GDTX Hà Trung

132

55

THPT Lương Đắc Bằng

662

662

28

30

56

THPT Hoằng Hóa 2

543

543

23

30

THPT Hoằng Hóa 3

419

THPT Hoằng Hóa

281

700

30

30

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53

54

57

Chưa tính TS
tự do

Chưa tính TS
tự do

Chưa tính TS
tự do

Chưa tính TS
tự do

Chưa tính TS
tự do

12
THPT Hoằng Hóa 4

521

TTGDNN-GDTX Hoằng Hóa

132

THPT Ba Đình

566

61

THPT Mai Anh Tuấn
TC Nghề Nga Sơn
THPT Nga Sơn

538
240
378

62

THPT Hậu Lộc I

479

THPT Hậu Lộc 2
THPT Hậu Lộc 3
THPT Hậu Lộc 4
TTGDNN-GDTX Hậu Lộc

400
271
513
210

65

THPT Quảng Xương 1

66

653

28

32

566

24

36

778

33

34

378

16

29

479

20

24

671

28

30

723

31

33

654

654

28

29

THPT Quảng Xương 2

454

454

19

27

THPT Quảng Xương 4

494

TTGDNN-GDTX Quảng Xương

197

691

29

30

THPT Đặng Thai Mai
CĐ KTKT Công Thương
THPT Tĩnh Gia 1
Trường CĐ nghề Nghi Sơn

382
151
607
340

533

27

30

947

40

43

THPT Tĩnh Gia 4

384

384

16

25

THPT Tĩnh Gia 2

492

TTGDNN – GDTX TX Nghi Sơn

83

575

24

34

72

THPT Tĩnh Gia 3
THCS&THPT Nghi Sơn

552
260

812

34

41

73

THPT Yên Định 1

771

771

33

35

THPT Yên Định 2

368

THCS&THPT Thống Nhất
THPT Yên Định 3

187
301

555

24

30

TTGDNN-GDTX Yên Định

202

503

21

23

58
59
60

63
64

67
68
69
70
71

74
75

Ghi chú: - Nơi đặt Điểm thi được in đậm và đặt ở hàng trên của các cột;
- Phụ lục sẽ hoàn chỉnh sau khi thí sinh đăng ký dự thi.

Chưa tính TS
tự do

Chưa tính TS
tự do

Chưa tính TS
tự do

Chưa tính TS
tự do

Chưa tính TS
tự do
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Phụ lục 2
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THU HỒ SƠ ĐKDT CHO ĐỐI TƯỢNG
THÍ SINH TỰ DO THAM DỰ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
(Kèm theo CV ......../SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày .../4/2021)

STT

Huyện/thị xã/ thành
phố

Điểm thu hồ sơ
cho đối tượng
Thí sinh tự do

1

Thành phố Thanh Hóa

Trường THPT
Hàm Rồng

2

Thị xã Bỉm Sơn

3

Thành phố Sầm Sơn

Trường THPT
Sầm Sơn

4

Huyện Quan Hóa

Trường THPT
Quan Hóa

5

Huyện Quan Sơn

Trường THPT
Quan Sơn

6

Huyện Mường Lát

Trường THPT
Mường Lát

7

Huyện Bá Thước

Trường THPT
Bá Thước

8

Huyện Thường Xuân

Trường THPT
Cầm Bá Thước

9

Huyện Như Xuân

Trường THPT
Như Xuân

10

Huyện Như Thanh

Trường THPT
Như Thanh

Huyện Lang Chánh

Trường THPT
Lang Chánh

Huyện Ngọc Lặc

Trường THPT
Ngọc Lặc

Huyện Thạch Thành

Trường THPT
Thạch Thành 1

11

12

13

Trường THPT
Lê Hồng Phong

Địa chỉ
Số 13 Chu Văn An, Phường Trường Thi, TP Thanh Hoá
Số điện thoại: 02373752708
Địa chỉ email: thpt.hamrong@thanhhoa.edu.vn
Số 318- Đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn
Số điện thoại: 02373824289
Địa chỉ email: thpt.lehongphong@thanhhoa.edu.vn
Số 18 Đào Duy Từ, P. Trường Sơn, TP. Sầm Sơn
Số điện thoại: 02373.823.021
Địa chỉ email: thpt.samson@thanhhoa.edu.vn
Khu IV, Thị trấn Quan Hóa, Quan Hóa
Số điện thoại: 02373875895
Địa chỉ email: thpt.quanhoa@thanhhoa.edu.vn
Km 36 Thị trấn Quan Sơn, Quan Sơn
Số điện thoại: 02373590097
Địa chỉ email: thpt.quanson@thanhhoa.edu.vn
Trung tâm Thị trấn Mường Lát, Mường Lát
Số điện thoại: 0378997165Địa chỉ email:
thpt.muonglat@thanhhoa.edu.vn
Phố 3, TT Cành Nàng, Bá Thước
Số điện thoại: 02373880553
Địa chỉ email: thpt.bathuoc@thanhhoa.edu.vn
Khu 4, TT Thường Xuân, Thường Xuân
Số điện thoại: 02378663868
Địa chỉ email: thpt.cambathuoc@thanhhoa.edu.vn
Thị trấn Yên Cát, Như Xuân
Số điện thoại: 02373878091
Địa chỉ email: thpt.nhuxuan@thanhhoa.edu.vn
Khu phố 3, Thị trấn Bến Sung, Như Thanh
Số điện thoại: 02373848040
Địa chỉ email: thpt.nhuthanh@thanhhoa.edu.vn
Phố 1, TT Lang Chánh, Lang Chánh
Số điện thoại: 0378630567
Địa chỉ email: thpt.langchanh@thanhhoa.edu.vn
Số 19 Lê Hoàn, Thị trấn Ngọc Lặc, Ngọc Lặc
Số điện thoại:023738687889
Địa chỉ Email: thpt.ngoclac@thanhhoa.edu.vn
Thôn Cầu Rồng, xã Thành Thọ, Thạch Thành
Số điện thoại: 02373.877.038
Địa chỉ email: thpt.thachthanh1@thanhhoa.edu.vn

14
Tổ dân phố Hòa Bình, Thị trấn Phong Sơn, Cẩm Thủy
Số điện thoại: 02373876029
Địa chỉ email: thpt.camthuy1@thanhhoa.edu.vn

14

Huyện Cẩm Thủy

Trường THPT
Cẩm Thủy 1

15

Huyện Thọ Xuân

Trường THPT
Lam Kinh

Khu 3, Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân
Số điện thoại: 02373534599.
Địa chỉ email: thpt.lamkinh@thanhhoa.edu.vn

16

Huyện Vĩnh Lộc

Trường THPT
Vĩnh Lộc

Khu 2 Thị trấn Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc
Số điện thoại: 02373870034
Địa chỉ email: thpt.vinhloc@thanhhoa.edu.vn

Huyện Thiệu Hóa

Trường THPT
Lê Văn Hưu

Thôn 2, xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa,
Số điện thoại: 02373829746
Địa chỉ email: thpt.levanhuu@thanhhoa.edu.vn

18

Huyện Triệu Sơn

Trường THPT
Triệu Sơn 3

Thôn Tiến Thành, xã Hợp Lý, Triệu Sơn
Số điện thoại:02378792794
Địa chỉ email: thpt.trieuson3@thanhhoa.edu.vn

19

Huyện Nông Cống

Trường THPT
Nông Cống 1

Thị Trấn Nông Cống, Nông Cống
Số điện thoại: 02373839105
Địa chỉ email: thpt.nongcong1@thanhhoa.edu.vn

20

Huyện Đông Sơn

Trường THPT
Đông Sơn 2

21

Huyện Hà Trung

Trường THPT
Hà Trung

22

Huyện Hoằng Hóa

Trường THPT
Hoằng Hóa 2

23

Huyện Nga Sơn

Trường THPT
Ba Đình

24

Huyện Hậu Lộc

Trường THPT
Hậu Lộc 1

25

Huyện Quảng Xương

26

Huyện Tĩnh Gia

Trường THPT
Tĩnh Gia 2

27

Huyện Yên Định

Trường THPT
Yên Định 2

17

Trường THPT
Quảng Xương 2

Xã Đông Văn, Đông Sơn
Số điện thoại: 02373.502128
Địa chỉ email: thpt.dongson2@thanhhoa.edu.vn
Xã Hà Bình, Hà Trung
Số điện thoại: 02373786336
Địa chỉ email: thpt.hatrung@thanhhoa.edu.vn
Xã Hoằng Kim, Hoằng Hóa
Số điện thoại: 02373294868
Địa chỉ email: thpt.hoanghoa2@thanhhoa.edu.vn
Thị trấn Nga Sơn, Nga Sơn
Số điện thoại: 02373.872.154
Địa chỉ email: thpt.badinh@thanhhoa.edu.vn
Xã Phú Lộc, Hậu Lộc
Số điện thoại: 02373745103
Địa chỉ email: thpt.hauloc1@thanhhoa.edu.vn
Xã Quảng Ngọc, Quảng Xương
Số điện thoại:02373745103
Địa chỉ email: thpt.quangxuong2@thanhhoa.edu.vn
Xã Triêu Dương, Tĩnh Gia
Số điện thoại: 02373 619 023
Địa chỉ email: thpt.tinhgia2@thanhhoa.edu.vn
Phố Kiểu, xã Yên Trường, Yên Định
Số điện thoại: 02373 843 002
Địa chỉ email: thpt.yendinh2@thanhhoa.edu.vn

Ghi chú: Các đơn vị thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin để Thí sinh Tự do nắm thông tin và nạp hồ sơ
theo quy định.
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Phụ lục 3

STT

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021
(Kèm theo Công văn số
/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày
/4/2021)
Đơn vị
Đơn vị
Thời gian
Nội dung công việc
chủ trì
tham gia
thực hiện

1

Hội nghị Tập huấn Quy chế thi, phần
mềm QLT

2

Học sinh đăng ký dự thi, các trường
nhập dữ liệu

3

4

5

6
7

8

9

10
11
12

13

14
15
16
17

Sở GDĐT

Các đơn vị
ĐKDT
UBND tỉnh,
Thành lập Ban chỉ đạo thi Kỳ thi tốt UBND các
nghiệp THPT năm 2021 các cấp
huyện/thị/TP
Hội nghị tổng kết công tác thi năm 2020,
triển khai công tác thi năm 2021
In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự
a, b, c,… của tên học sinh, lớp,trường;
thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT
trên danh sách
Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội
nghị BCĐ thi TNTHPT năm 2021
Tiến hành kiểm tra, kiểm tra chéo thông
tin thí sinh ĐKDT
Nạp về Sở danh sách thí sinh ĐKDT, túi
hồ sơ ĐKDT (có chữ ký, họ tên của Hiệu
trưởng, dấu nhà trường) và biên bản
kiểm tra chéo hồ sơ có dấu đỏ xác nhận
Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công
tác thi năm 2020 cho CB, GV, NV học
quy chế thi, các hướng dẫn thi của Bộ,
của Sở
Nhận kế hoạch điều động coi thi, chấm
thi
Tập huấn phần mềm chấm thi trắc
nghiệm
Thành lập Hội đồng thi và phân công
nhiệm vụ các thành viên
Nhận phiếu đăng ký xét công nhận tốt
nghiệp, hồ sơ kèm theo; nhập dữ liệu xét
công nhận tốt nghiệp của thí sinh vào
phần mềm QLT

Sở GDĐT

Các Nhà trường

Từ ngày 27/4 đến
hết ngày 11/5/2021
Sở GDĐT
Các Nhà
trường, các
Phòng GDĐT

Các đơn vị
ĐKDT

Hoàn thành trước
ngày 11/5/2021
Hoàn thành trước
ngày 17/5/2021
Hoàn thành trước
ngày 19/5/2021

UBND Tỉnh

Thành viên
BCĐ thi

Các đơn vị
ĐKDT

Sở GDĐT

Sở GDĐT

Chậm nhất
ngày 23/4/2021

Các đơn vị
ĐKDT

Các đơn vị
ĐKDT

Hoàn thành trước
ngày 20/5/2021
Hoàn thành trước
ngày 25/5/2021
Từ ngày 26/527/5/2021
Hoàn thành trước
ngày 27/5/2021

Sở GDĐT

Các Nhà
trường

Cục QLCLBộ GDĐT

Các Sở GDĐT

Sở GDĐT

Các đơn vị liên
quan

Các đơn vị
ĐKDT

Sở GDĐT

Hoàn thành trước
ngày 27/5/2021
Hoàn thành chậm
nhất 30/5/2021
Hoàn thành trước
nhất 01/6/2021
Hoàn thành chậm
nhất ngày 01/6/2021

Các Nhà trường
Theo tiến độ tổ chức
và các đơn vị
Kỳ thi
liên quan
Cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào hệ
Cục QLCL- Bộ Hoàn thành chậm
Sở GDĐT
thống QLT và gửi về Bộ GDĐT
GDĐT
nhất ngày 04/6/2021
Thông báo công khai những trường hợp Thủ trưởng
Hoàn thành chậm
thí sinh không đủ điều kiện dự thi
đơn vị ĐKDT
nhất ngày 04/6/2021
Đánh số báo danh, xếp phòng thi theo Hội đồng thi
Hoàn thành chậm
từng bài thi/môn thi tại các Điểm thi
Sở GDĐT
nhất 09/6/2021
Thành lập các ban của HĐT và các Điểm
thi

Sở GDĐT

16
18

19

In thẻ dự thi, danh sách nhận thẻ dự
thi… cho các Điểm thi
Các Điểm thi tiếp nhận: Danh sách thí
sinh theo điểm thi, phòng thi; danh sách
ảnh, thẻ dự thi, phiếu thu bài; các văn
bản, biểu mẫu liên quan, giấy thi, giấy
nháp,…tại Sở GD&ĐT

Hội đồng thi
Sở GDĐT

Các Điểm thi

Hoàn thành trước
ngày 12/6/2021

Hội đồng thi
Sở GDĐT

Các Điểm thi

Chậm nhất ngày
15/6/2021

20

In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

Các đơn vị
ĐKDT

Sở GDĐT

Hoàn thành chậm
nhất ngày 15/6/2021

18

Các Điểm thi nhận tại Sở: QĐ coi thi,
chấm thi (bản có dấu đỏ) tại Sở GD&ĐT
Thanh Hóa

Ban Thư ký
HĐT

Các Điểm thi

Từ 7h30 ngày
22/6/2021

19

Tổ chức tiếp nhận in sao đề thi

20

Trưởng Ban in
sao đề thi

Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện
cần thiết để tổ chức thi cho các Điểm thi

Hội đồng thi
Sở GDĐT
Hội đồng thi
Sở GDĐT

21

Họp lãnh đạo các Điểm thi

Ban Coi thi

Các điểm thi

22

Ban In sao,
Ban vận
Bàn giao đề thi đã in sao cho các Điểm
chuyển đề thi,
thi
Trưởng các
Điểm thi

Lực lượng an
ninh bảo vệ đề
thi, Điểm thi

Từ 8h30 ngày
05/7/2021

23

Ban coi thi làm việc theo quy định

Ban coi thi

Hội đồng thi,
các Điểm thi

Từ ngày 06/7/2021

24

Coi thi theo lịch thi

Ban Coi thi

Hội đồng thi

Các ngày 07/7 và
08/7/2021

Các điểm thi

HĐT,Ban
Phách, Ban Thư
ký, Ban Chấm
thi

Các Điểm thi

Theo quy định của
Bộ GDĐT
Hoàn thành chậm
nhất ngay 04/7/2021
Từ 7h30 ngày
05/7/2021

Từ 16h30 ngày
08/7/2021

25

Nạp bài thi về Sở

26

Cập nhật vào hệ thống QLT báo cáo
nhanh về Bộ GD&ĐT tình hình coi thi
từng buổi thi

Ban thư ký

Các Điểm thi

Buổi thi sáng chậm
nhất 11h30, Buổi thi
chiều chậm nhất
16h30

27

Cập nhật vào hệ thống QLT báo cáo tổng
hợp số liệu và tình hình coi thi về Bộ
GD&ĐT

Ban thư ký

Các Điểm thi

Chậm nhất 11h30
ngày 09/7/2021

28

- Tổ chức chấm thi;
- Tổng kết công tác chấm thi;
- Gửi dữ liệu về Bộ GDĐT;
- Hoàn thành đối soát kết quả thi

Các Ban chấm
thi (Tự luận,
Trắc nghiệm),
Ban Thư ký
HĐT

Các trường
THPT

Hoàn thành chậm
nhất ngày 24/7/2021

29

Công bố kết quả chấm thi

Hội đồng thi

Các đơn vị
ĐKDT

26/7/2021

Sở GDĐT

Các Nhà trường

Chậm nhất
28/7/2021

Sở GDĐT

Các Nhà trường

Chậm nhất ngày
30/7/2021

30

31

Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp
THPT sơ bộ
Cập nhật vào phần mềm QLT, gửi báo
cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp
THPT sơ bộ về Bộ GD&ĐT, công bố kết
quả tốt nghiệp THPT sơ bộ

17
32
33
34
35
36
37

38

39

Cấp Giấy chứng nhận tạm thời, trả hồ sơ
cho thí sinh
In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi
cho thí sinh
Thu nhận đơn xin phúc khảo bài thi của
thí sinh và lập danh sách phúc khảo
Các đơn vị ĐKDT chuyển dữ liệu phúc
khảo cho Sở GD&ĐT/ Hội đồng thi
Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)
Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau
phúc khảo
Cập nhật vào phần mềm QLT, gửi báo
cáo và dữ liệu kết quả tốt nghiệp THPT
chính thức về Cục QLCL
Gửi danh sách thí sinh được công nhận
tốt nghiệp THPT chính thức về Văn
phòng Bộ GD&ĐT

Các Nhà
trường
Ban thư ký
Các đơn vị
ĐKDT
Các đơn vị
ĐKDT
Hội đồng thi
Sở GD&ĐT

Chậm nhất ngày
02/8/2021
Các đơn vị
Chậm nhất ngày
ĐKDT
02/8/2021
Từ ngày 26/7 đến
Hội đồng thi
hết ngày 05/8/2021
Chậm nhất ngày
Hội đồng thi
06/8/2021
Hoàn thành chậm
Trường THPT,
THCS&THPT nhất ngày 16/8/2021
Chậm nhất ngày
Các trường
THPT
20/8/2021

Sở GDĐT

Cục QLCL

Sở GDĐT

Văn phòng Bộ
GD&ĐT

Chậm nhất ngày
22/8/2021
Chậm nhất ngày
27/8/2021

