
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SGDĐT-GDTrH 
V/v phối hợp tổ chức Kỳ thi  

tốt nghiệp THPT năm 2021 trên  

địa bàn tỉnh Bình Phước 

Bình Phước, ngày        tháng 5 năm 2021 

 
 

      Kính gửi:   

     - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 

     - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

     - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

     - Các Trung tâm GDNN - GDTX; 

     - Các đơn vị trực thuộc. 

 

Căn cứ Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp 

Trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo Phương án số 

1394/PA-SGDĐT ngày 13/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Kỳ thi tốt 

nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tại Bình Phước, 

Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các Phòng Giáo dục và Đào tạo; các Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc căn cứ chức 

năng nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai thực hiện Phương án tổ chức Kỳ thi tốt 

nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 tại tỉnh Bình Phước đảm bảo các yêu cầu theo 

đúng quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các 

đơn vị báo cáo kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Giáo dục Trung học, địa 

chỉ Email: trunghoc@binhphuoc.edu.vn, số điện thoại liên hệ: 02713.888.230 hoặc 

2713.879.107) để được hướng dẫn giải đáp hoặc xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

Trân trọng./. 

(Gửi kèm Phương án số 1394/PA-SGDĐT ngày 13/5/2021 của Sở GD&ĐT được 

phê duyệt theo Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Phước) 

Nơi nhận:                                                           GIÁM ĐỐC 
- Như trên;(để p/h) 

- Lưu: VT, GDTrH. 
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