
 

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:               /SGDĐT-GDTrH 

V/v triển khai thực hiện Phương án 

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Bình Phước trong bối cảnh 

dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 

tạp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Phước, ngày       tháng 6  năm 2021 

Kính gửi:  

     - Các đơn vị trực thuộc; 

     - Các Trung tâm GDNN-GDTX; 

     - Các cơ sở giáo dục. 

Triển khai Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt Phương án Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kỳ thi) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn 

biến phức tạp (Phương án 1880/PA-SGDĐT ngày 22/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo);  

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các trung tâm 

GDNN-GDTX, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (các đơn vị) thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Thực hiện thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, thí sinh, quý phụ huynh 

tham gia Kỳ thi biết và thực hiện theo các nội dung của Phương án 1880/PA-SGDĐT 

ngày 22/6/2021 của Sở GDĐT đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

2. Hướng dẫn cán bộ, giáo viên, thí sinh tham gia Kỳ thi thực hiện nghiêm các 

quy định của Chính phủ, UBND tỉnh và các cấp, các ngành có chức năng về phòng, 

chống dịch Covid-19. 

3. Phối hợp cùng với chính quyền, các ban, ngành ở địa phương, các đơn vị liên 

quan để thực hiện thống kê danh sách thí sinh của đơn vị chịu ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid-19 không thể tham gia Kỳ thi vào các ngày 07-08/7/2021 báo cáo về Sở 

GDĐT, để tổng hợp báo cáo Bộ GDĐT trước ngày 03/7/2021. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh). 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo);        

- Ban Giám đốc; 

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

- Lưu: VT, GDTrH. 
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