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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

          Số:          /SGDĐT- GDTrH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

               

             Bình Phước, ngày    tháng    năm 2021 
V/v miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 
     

 

Kính gửi:   

- Các trường trung học phổ thông;  

- Các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX; 

- Trung tâm GDTX tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 552/QLCL-QLT ngày 05/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021,  

Sở GDĐT thông báo đến các đơn vị về việc miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong Kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau: 

Ngoài các quy định được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2021 tại Công văn số 1168/SGDĐT-GDTrH ngày 22/4/2021 của Sở GDĐT về việc 

hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bộ GDĐT cho phép thí sinh sử 

dụng chứng chỉ HSK được cấp bởi “Trung tâm hợp tác giao lưu ngôn ngữ giữa Trung 

Quốc và nước ngoài” (tên tiếng Anh là “Center for Language Education and 

Cooperation”) để miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai văn 

bản này đến với học sinh, giáo viên biết để bổ sung vào hồ sơ đăng ký dự thi./. 

Nơi nhận:                                                                                     GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VP, GDTrH. 
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