
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:                   /SGDĐT-GDTrH 

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức thi thử 

tốt nghiệp trung học phổ thông lần 2 

 năm học 2020-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Bình Phước, ngày         tháng         năm 2021 

 

             Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT; 

- Giám đốc trung tâm GDTX tỉnh; 

- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã. 

 

Ngày 15/3/2021, Sở GD&ĐT ban hành Công văn số 725/SGDĐT-GDTrH về việc 

điều chỉnh thời gian tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021, theo đó thời 

gian tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 từ ngày 07-09/6/2021. 

Để đảm bảo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thực hiện theo 

đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, đồng thời giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên và học 

sinh làm quen với quy trình tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GD&ĐT điều 

chỉnh thời gian tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 năm học 2020-2021 như sau: 

1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 03-04/6/2021. 

- Thời gian chính thức và thời gian làm bài của mỗi môn thi như sau:  

Ngày thi Buổi 
Bài thi/môn thi 

thành phần 

Thời gian 

làm bài 

Giờ phát đề 

thi 

Thời gian làm 

bài 

03/6/2021 

(Thứ 5) 

SÁNG Ngữ văn 120 phút 7 giờ 30 7 giờ 35 

CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

 

 

04/6/2021 

(Thứ 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁNG 

 

    

 

KHTN 

Vật lý 50 phút 7 giờ 30 7 giờ 35 

Hóa học 50 phút 8 giờ 30 8 giờ 35 

Sinh học 50 phút 9 giờ 30 9 giờ 35 

KHXH 

Lịch sử 50 phút 7 giờ 30 7 giờ 35 

Địa lý 50 phút 8 giờ 30 8 giờ 35 

GDCD 50 phút 9 giờ 30 9 giờ 35 

Chiều Ngoại ngữ 50 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

2. Thời gian giao đề: Từ ngày 26-27/5/2021. 

3. Tổ chức coi thi: Quy trình tổ chức coi thi, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo 

đúng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (Phụ lục IV Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL 

ngày 05/4/2021 của Bộ GD&ĐT) đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu 

của Kỳ thi, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống, dịch Covid-19. 



 

 

2 

 

  

(Tùy thuộc vào diễn biến của dịch Covid-19, Sở GD&ĐT sẽ có văn bản điều chỉnh 

thời gian tổ chức Kỳ thi cho phù hợp với tình hình thực tế). 

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình chuẩn bị và 

tổ chức thi thử có những vấn đề phát sinh, vướng mắc các đơn vị phản ánh về Sở 

GD&ĐT để có hướng giải quyết./. 

Nơi nhận:          GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

 - Lưu: VT,  GDTrH. 
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