
 

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:               /SGDĐT-GDTrH 

V/v thông báo một số nội dung liên quan 

đến Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm 

học 2021-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Phước, ngày       tháng 5  năm 2021 

Kính gửi:  

     - Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

     - Các đơn vị trực thuộc;  

     - Các trung tâm GDNN-GDTX; 

     - Các cơ sở giáo dục.   

Căn cứ Công văn số 1158/SGDĐT-GDTrH ngày 22/4/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thay đổi lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 

2021-2022; tiếp theo Công văn số 1536/SGDĐT-GDTrH ngày 25/5/2021 về 

việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022;  

Để chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 diễn ra 

an toàn, nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo một số nội 

dung như sau: 

1. Thí sinh tập trung tại phòng thi để học nội quy thi, nhận thẻ dự thi và 

làm thủ tục dự thi bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 06 tháng 06 năm 2021.  

2. Thời gian thi chính thức: Ngày 7, 8, 9 tháng 06 năm 2021.  

3. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 các Trưởng địa điểm 

thi cần lưu ý: không tập trung thí sinh tại sân trường để học nội quy, khai mạc 

Kỳ thi; yêu cầu cán bộ coi thi, nhân viên phục vụ Kỳ thi và thí sinh dự thi thực 

hiện nghiêm quy định 5K trong quá trình diễn ra Kỳ thi; nhắc các thí sinh thông 

báo đến phụ huynh học sinh không tập trung phía ngoài khu vực thi trong thời 

gian diễn ra các buổi thi để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và giữ 

an ninh trật tự cho điểm thi. 

4. Các Phòng GDĐT, các trường có cấp THCS, các cơ sở giáo dục khác 

(gọi chung là các đơn vị) thông báo đến phụ huynh học sinh thông qua điện 

thoại, phần mềm vn.edu, zalo… để nhắc nhở các thí sinh đến địa điểm thi đúng 

thời gian quy định và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.   

5. Thủ trưởng các đơn vị được chọn làm Điểm thi chủ động liên hệ với 

chính quyền địa phương để có các biện pháp đảm bảo an toàn phía ngoài khu 

vực thi trước và trong thời gian diễn ra các buổi thi, không để tình trạng phụ 

huynh học sinh tụ tập phía ngoài khu vực thi gây ảnh hưởng đến tình trạng an 

ninh trật tự, an toàn giao thông và công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
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Đề nghị các đơn vị triển khai đầy đủ các nội dung trên để đảm bảo Kỳ thi 

diễn ra an toàn, nghiêm túc./. 

Nơi nhận:                       GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo);        

- Ban Giám đốc; 

- UBND huyện, thị xã, TP (để phối hợp);  

- Lưu: VT, GDTrH. 
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