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V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 

THPT công lập năm học 2021-2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Bến Tre, ngày       tháng     năm 2021 

                              Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Trường Năng khiếu thể dục thể thao; 

- Các trường Trung học phổ thông.  

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT- BGDĐT ngày 15/02/2012 về việc ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung học phổ thông Chuyên đã được 

sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT);  

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 về việc ban hành 

Quy chế Tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông 

(THPT) đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 

26/5/2014 và Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT; 

Căn cứ công văn số 5243/UBND-KGVX ngày 05/10/2016 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông 

kể từ năm học 2017-2018; 

Căn cứ Công văn số 1697/UBND-KGVX ngày 26/4/2017 về việc cho chủ 

trương điều chỉnh phương án tuyển sinh 10 THPT công lập không chuyên kể từ năm 

học 2018-2019; 

Căn cứ công văn số 1379/UBND-KGVX ngày 22 tháng 3 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10; 

Sở GD&ĐT hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông 

(THPT) công lập năm học 2021-2022 như sau: 

Năm học 2021-2022, công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và lớp 10 

THPT không chuyên thực hiện theo kế hoạch số 510/KH-SGD&ĐT ngày 17/3/2021 

của Sở GD&ĐT về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022 

đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

1. Tổ chức tuyển sinh 

1.1.  Tuyển sinh lớp 10 vào trường THPT chuyên Bến Tre 

Trường THPT Chuyên Bến Tre nhận hồ sơ và tổ chức sơ tuyển cho thí sinh 

đăng ký tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Bến Tre. 

Thí sinh dự thi và được xét đỗ vào trường THPT chuyên không được chuyển 

nguyện vọng hoặc chuyển trường qua trường THPT không chuyên. Nhà trường có 
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trách nhiệm thông báo để phụ huynh học sinh biết, chuẩn bị các điều kiện để nhập 

học nếu trúng tuyển và cam kết thực hiện đúng quy định này. 

 Thí sinh không đỗ vào trường THPT chuyên, có đăng ký nguyện vọng tuyển 

sinh vào lớp 10 THPT không chuyên sẽ được sử dụng điểm thi môn Ngữ văn chung, 

Toán chung, Tiếng Anh chung để tham gia xét tuyển vào trường THPT không 

chuyên theo cụm nguyện vọng mà thí sinh đăng ký. Cách tính điểm xét tuyển, các 

chế độ ưu tiên như các thí sinh khác dự thi vào trường THPT không chuyên (Thí 

sinh không bị trừ 2 điểm khi xét tuyển vào nguyện vọng 1 trường THPT không 

chuyên). Việc xét tuyển sinh thực hiện tự động trên phần mềm quản lý chấm thi của 

Sở. 

1.2.  Tuyển sinh lớp 10 vào trường THPT không chuyên 

Các trường THPT tổ chức nhận hồ sơ và tổ chức thi tuyển cho thí sinh đăng 

ký tuyển sinh nguyện vọng 1 vào trường mình. 

Đối với các cụm nguyện vọng có nhiều nguyện vọng tuyển sinh, thí sinh 

không đỗ vào nguyện vọng 1 sẽ được chuyển xét tuyển lần lượt theo thứ tự nguyện 

vọng trong cụm nguyện vọng. Mỗi lần chuyển sang nguyện vọng kế tiếp để xét 

tuyển, thí sinh bị trừ 2 điểm khi đưa vào danh sách xét tuyển. 

Thí sinh đã đỗ vào lớp 10 THPT thì không được chuyển nguyện vọng vào 

trường THPT khác. 

1.3. Tuyển sinh vào Trường Năng khiếu thể dục thể thao 

Thực hiện tuyển sinh theo quy định tại Thông tư số 07/2021/TT-BGDĐT ngày 

12 tháng 3 năm 2021 (có hiệu lực từ ngày 27/4/2021) của Bộ trường Bộ GDĐT Ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông năng khiếu thể dục, thể 

thao. Trường Năng khiếu thể dục thể thao tham mưu trình Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch lập kế hoạch, phương án tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh phối hợp, thống nhất 

với Sở GDĐT trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

2. Thời gian, địa điểm dự thi 

- Học sinh đăng ký tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Bến Tre thi 4 buổi 

thi trong hai ngày: ngày 04 và ngày 05 tháng 6 năm 2021, tại Trường THPT Chuyên 

Bến Tre. 

- Học sinh đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT không chuyên thi 3 buổi 

thi trong hai ngày 04 và 05 tháng 6 năm 2021, tại các trường THPT nơi thí sinh đăng 

kí dự thi (theo nguyện vọng 1). 

3. Môn thi 

- Học sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Bến Tre dự thi 04 môn theo thứ 

tự dự thi: Ngữ văn (chung), Tiếng Anh (chung), Toán (chung) và môn chuyên. 

- Học sinh dự thi vào các trường THPT không chuyên dự thi 03 môn theo thứ 

tự dự thi: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán. 
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- Đề thi môn Ngữ văn (chung), Tiếng Anh (chung), Toán (chung) thi vào 

trường chuyên và đề thi môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán dành cho thí sinh thi vào 

trường THPT không chuyên sử dụng cùng đề thi.  

4. Lịch thi:  

Ngày thi 
Buồi 

thi 

Giờ phát 

đề 
Môn thi 

Thời gian 

làm bài 

04/6/2021 

Sáng 7 giờ 30 
Thi vào lớp 10 THPT chuyên: Ngữ văn (chung)  

Thi vào lớp 10 trường không chuyên: Ngữ văn 
120 phút 

Chiều 14 giờ 00 
Thi vào lớp 10 THPT chuyên: Tiếng Anh (chung)  

Thi vào lớp 10 trường không chuyên: Tiếng Anh 
60 phút 

05/6/2021 

Sáng 7 giờ 30 
Thi vào lớp 10 THPT chuyên: Toán (chung)  

Thi vào lớp 10 trường không chuyên: Toán 
120 phút 

Chiều 14 giờ  

Các môn chuyên:  

Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh. 

150 phút 

(Hóa và 

Tiếng Anh: 

120 phút) 

 3. Hồ sơ đăng ký dự thi (tất cả đựng chung trong một phong bì) 

- 01  Phiếu đăng ký dự thi (có dấu giáp lai ảnh dán trong đơn của trường 

THCS) và có xác nhận của Hiệu trưởng trường THCS nơi thí sinh học. 

- 02 ảnh 3 x 4 (không kể ảnh dán trong đơn, mỗi ảnh có ghi tên, ngày sinh và 

tên trường THCS phía sau, tất cả ảnh để trong một phong bì nhỏ). 

- Học bạ cấp THCS – đối với thí sinh đã tốt nghiệp THCS các năm học trước, 

trường hợp thí sinh đang học chưa có học bạ (do tại thời điểm nộp hồ sơ trường 

THCS chưa hoàn thành kịp học bạ) thì Hiệu trưởng trường THCS tạm xác nhận 

hạnh kiểm, học lực các năm học cấp THCS trong phiếu đăng ký dự thi của thí 

sinh (không được chỉnh sửa nội dung này trong phiếu đăng ký dự thi). Học sinh phải 

nộp học bạ cho trường THPT trước ngày thi theo lịch kỳ thi do Sở GDĐT quy định. 

- 01 bản sao giấy khai sinh hợp lệ. 

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Bản sao bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng 

nhận tốt nghiệp THCS tạm thời. 

- Các giấy chứng nhận hợp lệ để được cộng điểm ưu tiên (nếu có). 

- Giấy xác nhận do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người 

học đã tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm học trước) không trong thời gian thi 

hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật. 

Thí sinh học tại trường THCS trong tỉnh nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 

THPT không chuyên tại trường THCS nơi đã hoặc đang học. Phòng GDĐT nhận 

toàn bộ hồ sơ đăng ký dự thi của học sinh các trường THCS trực thuộc và bàn giao 

cho các trường THPT liên quan (xem lịch thực hiện). 

Thí sinh dự thi vào trường THPT Chuyên nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại trường 

THPT Chuyên Bến Tre (trong tỉnh và ngoài tỉnh); 
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Thí sinh ngoài tỉnh nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 không chuyên tại Sở 

GDĐT (Phòng Khảo thí, QLCLGD và CNTT). 

4. Lịch thực hiện: 

- Ngày 23/4/2021 tập huấn nghiệp vụ hồ sơ thi tuyển sinh vào lớp 10 cho 

Phòng GD&ĐT, trường THCS. Thời gian:  8 giờ 00, tại hội trường Trường THPT 

Phan Văn Trị. 

- Ngày 28/4/2021 tập huấn nghiệp vụ thi tuyển sinh vào lớp 10 cho các trường 

THPT công lập. Thời gian:  8 giờ 00, tại hội trường Trường THPT Chuyên Bến Tre. 

- Từ ngày 24/4/2021 đến 10/5/2021: các trường THCS nhận hồ sơ đăng ký 

dự thi, bao gồm minh chứng cộng điểm ưu tiên (nếu có) của học sinh đang học hoặc 

học sinh cũ của trường (trừ thí sinh đăng ký thi vào trường chuyên). Trường hợp thí 

sinh đang học lớp 9 năm học 2020-2021 khi nộp hồ sơ chưa có kết quả năm học lớp 

9 trong phiếu đăng ký dự thi, chưa có học bạ thì trường THCS bổ sung học bạ, chứng 

nhận tốt nghiệp tạm thời vào hồ sơ để chuyển cho trường THPT (ngày 28/5/2021) 

để tổ chức kiểm dò và cập nhật vào dữ liệu thi. 

Mẫu phiếu đăng ký dự thi thực hiện thống nhất theo mẫu do Sở Giáo dục và 

Đào tạo quy định; thí sinh không được tẩy xóa, chỉnh sửa trong phiếu đăng ký dự 

thi.  

Thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên nộp hồ sơ tại Trường THPT 

Chuyên Bến Tre (thí sinh đang học lớp 9 có thể chưa nộp học bạ và chứng nhận tốt 

nghiệp THCS, các hồ sơ này do trường THCS chuyển nộp bổ sung vào ngày 

28/5/2021 ). Thí sinh ngoài tỉnh đăng ký dự thi vào trường chuyên phải có phê duyệt 

của UBND tỉnh và phải bổ sung đủ hồ sơ trước ngày 29/5/2021. 

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THCS nộp hồ sơ thi đăng ký dự thi tại trường 

THCS nơi học lớp 9. Thí sinh tự do ngoài tỉnh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Sở Giáo 

dục và Đào tạo (thí sinh đang học lớp 9 phải bổ sung đầy đủ hồ sơ trước ngày 

29/5/2021). Thí sinh không bổ sung đủ hồ sơ theo thời gian quy định sẽ không được 

dự thi.  

- Sau ngày 10/5/2021, tất cả các điểm nhận hồ sơ không nhận thêm phiếu đăng 

ký dự thi, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng tuyển sinh. Trường THCS, 

trường THPT Chuyên Bến Tre thực hiện nhập phiếu đăng ký dự thi của thí sinh vào 

vào file excel theo mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo 

(Phòng Khảo thí, Quản lý CLGD và CNTT).  

Ngày 12/5/2021, các trường THCS lập danh sách thí sinh quá tuổi, thí sinh 

tuyển thẳng, thí sinh không đủ điều kiện dự thi gửi về Phòng GDĐT kèm bảng photo 

các hồ sơ minh chứng liên quan. 

- Ngày 14/5/2021, Phòng GDĐT gửi danh sách thí sinh quá tuổi, thí sinh tuyển 

thẳng, thí sinh không đủ điều kiện dự thi gửi về Sở GDĐT kèm bảng photo các hồ 

sơ minh chứng liên quan. Trường THCS hoàn thành tổ chức nhập dữ liệu, tổ chức 

kiểm dò thông tin, điều chỉnh dữ liệu nếu có sai sót, in ấn danh sách thí sinh, niêm 

yết công khai tại trường. Trường THCS, nộp file dữ liệu về Phòng GD&ĐT. 
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- Ngày 17/5/2021, Phòng GD&ĐT tổng hợp dữ liệu thành 1 file gồm tất cả 

danh sách thí sinh dự thi của các trường THCS trực thuộc gửi về Sở Giáo dục và 

Đào tạo qua email quanlythi@bentre.edu.vn (đồng thời gửi file gốc của các trường 

THCS để xử lý nếu file tổng hợp chung bị lỗi). Trường THPT Chuyên Bến Tre hoàn 

thành nhập dữ liệu, tổ chức in ấn, kiểm dò. Nộp dữ liệu về Sở GD&ĐT qua email 

quanlythi@bentre.edu.vn. 

- Ngày 19/5/2021: 

Sở GD&ĐT xét các trường hợp thí sinh quá tuổi, thí sinh tuyển thẳng, thí sinh 

không đủ điều kiện dự thi và công bố công khai trên website Sở. Phòng GD&ĐT chỉ 

đạo trường THCS thông báo đầy đủ cho thí sinh. 

- Ngày 20/5/2021: 

Phòng Khảo thí, QLCLGD và CNTT (gọi tắt là phòng Khảo thí) tổng hợp, rút 

trích dữ liệu và chuyển về các trường THPT và trường THCS để trường THPT thống 

kê quy mô hội đồng thi đặt tại trường, trường THCS sắp thứ tự hồ sơ theo số báo 

danh. Trường THPT chủ động lập kế hoạch, điều động giám thị, tổ chức coi thi, liên 

hệ Phòng GD&ĐT để điều động bổ sung Giám thị nếu cần thiết. 

Trường THPT Chuyên Bến Tre tổ chức sơ tuyển, niêm yết công khai những 

trường hợp thí sinh không qua vòng sơ tuyển, chuyển hồ sơ và dữ liệu thí sinh không 

vượt qua vòng sơ tuyển về trường THPT theo nguyện vọng 1 của thí sinh. 

- Từ ngày 20 đến 22/5/2021 Trường THCS, Phòng Giáo dục và Đào tạo xét 

tốt nghiệp THCS. Phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn thành giới thiệu nhân sự coi thi 

theo đề nghị của trường THPT (nếu có). 

Ngày 24/5/2021: 

Trường THPT lập danh sách đề nghị coi thi, chấm thi (theo mẫu được gửi qua 

email trường); Phòng GD&ĐT lập danh sách đề nghị chấm thi (theo mẫu được gửi 

qua email Phòng) các môn Ngữ văn, Tiếng Anh và Toán gởi về Sở GD&ĐT (ngoài 

danh sách có ký tên, đóng dấu, các đơn vị gởi thêm file mềm danh sách qua email 

phongktkd.sobentre@moet.edu.vn). 

- Chậm nhất ngày 25/5/2021: Hiệu trưởng trường THCS hoàn thành ký tên 

xác nhận trên phiếu đăng ký dự thi của thí sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn 

thành giới thiệu nhân sự coi thi theo đề nghị của trường THPT (nếu có). 

- Chậm nhất ngày: 27/5/2021 

Trường THCS hoàn thành in chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời; hoàn 

thành học bạ học sinh lớp 9. 

Trường THCS thực hiện phân loại hồ sơ thí sinh niêm phong riêng theo các 

gói hồ sơ theo nguyện vọng 1 trường THPT; lập bảng thống kê số lượng từng gói hồ 

sơ, in danh sách thí sinh dự thi, lãnh đạo trường ký xác nhận để chuẩn bị bàn giao 

về Phòng GD&ĐT. 

mailto:quanlythi@bentre.edu.vn
mailto:quanlythi@bentre.edu.vn
mailto:phongktkd.sobentre@moet.edu.vn
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Phòng Khảo thí hoàn thành sắp phòng, đánh số báo danh, in danh sách thí sinh 

trong phòng thi, Bảng ghi tên dự thi, phiếu thu bài thi; gởi dữ liệu sau sắp phòng cho 

trường THPT để in thẻ dự thi. 

- Ngày 28/5/2021: 

Từ 7g00 đến 11g00, trường THCS bàn giao hồ sơ đã niêm phong và gửi các 

file danh sách điều chỉnh dữ liệu (theo mẫu) đã tách ra theo nguyện vọng 1 trường 

THPT, biên bản chỉnh sửa dữ liệu có ký tên, đóng dấu của trường (2 bản) về Phòng 

GDĐT. Trường THCS chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu, hồ sơ thí sinh, 

sắp thứ tự hồ sơ dự thi theo danh sách số báo danh. Phòng GD&ĐT không mở 

niêm phong các gói hồ sơ; ký xác nhận vào biên bản chỉnh sửa dữ liệu (một bản sẽ 

gởi cho trường THPT để chỉnh sửa, một bản gởi về Sở để lưu giữ làm cơ sở giải 

quyết các khiếu nại của thí sinh sau này). 

Từ 13g00 đến 17g00, Phòng GDĐT bàn giao hồ sơ thí sinh kèm biên bản 

chỉnh sửa dữ liệu (bản in và file mềm theo mẫu) cho các trường THPT theo nguyện 

vọng 1; các Trường THPT cử cán bộ, giáo viên đến Phòng GDĐT trên cùng địa bàn 

huyện/thành phố để nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi (có biên bản giao nhận) vào 

trường mình. Nếu có thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT không cùng 

huyện/TP thì thỏa thuận, liên hệ bàn giao cho trường THPT (nơi thí sinh đăng ký 

nguyện vọng 1). 

- Từ 28/5 đến 01/6/2021:  

Trường THPT kiểm tra hồ sơ, lập biên bản và nhập dữ liệu bổ sung vào file 

danh sách điều chỉnh dữ liệu (của trường THCS gửi) đối với các trường hợp có điều 

chỉnh thông tin dự thi (bao gồm dữ liệu bổ sung kết quả năm học lớp 9 năm 2021 – 

nếu có) vào file dữ liệu mẫu. 

Trường THPT Chuyên tổ chức cập nhật dữ liệu kết quả năm học lớp 9 của thí 

sinh (nếu có) vào file danh sách điều chỉnh dữ liệu theo mẫu.  

- Chậm nhất ngày 29/5/2021: trường THPT thực hiện niêm yết, thông báo 

công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi, các thí sinh đủ 

điều kiện tuyển thẳng, các thí sinh cần bổ sung hồ sơ và các nội dung hồ sơ liên 

quan khác (nếu có) cần công bố cho thí sinh. Trường hợp danh sách thí sinh tuyển 

thẳng, quá tuổi, không đủ điều kiện dự thi có bổ sung thêm so với danh sách Sở công 

bố thì báo cáo về Sở GD&ĐT để quyết định và thông báo cho thí sinh.  

Các trường THPT, trường THPT Chuyên Bến Tre gởi hồ sơ, dữ liệu dự thi về 

Sở gồm:  

+ Danh sách thí sinh đăng ký dự thi. 

+ Phiếu đăng ký dự thi của thí sinh (niêm phong).  

+ File danh sách điều chỉnh dữ liệu (excel) sau khi đã chỉnh sửa theo kết 

quả kiểm tra hồ sơ (gửi qua email quanlythi@bentre.edu.vn). 

+ Biên bản chỉnh sửa dữ liệu: bản photo biên bản của trường THCS, biên 

bảrn của trường THPT (nếu có), gửi bản mềm biên bản qua email nêu trên). 

Sở GD&ĐT công bố Quyết định coi thi. 
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Trường THPT tổ chức phát thẻ dự thi, niêm yết cho thí sinh biết SBD, phòng 

thi. 

- Các hồ sơ ưu tiên nộp sau ngày 03/6/2021 là không hợp lệ. 

- Ngày 02/6/2021, Sở GD&ĐT công bố Quyết định chấm thi. 

- Ngày 02/6/2021, các trường THPT cử cán bộ, giáo viên về Sở GD&ĐT 

(Phòng Khảo thí, QLCLGD&CNTT) nhận hồ sơ của Hội đồng coi thi từ 8 giờ 00 

đến 10 giờ 00. 

- Ngày 03/6/2021, sáng 8g00, họp lãnh đạo Hội đồng coi thi. Chiều 13g30 

họp toàn thể hội đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo bàn giao đề thi cho Chủ tịch Hội 

đồng coi thi tại các hội đồng coi thi trong ngày 03/6/2021. 

- Ngày 04-05/6/2021: tổ chức coi thi. 

- Từ 10g00 ngày 05/6/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo nhận bàn giao bài thi, hồ 

sơ thi từ các hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên tại Trường 

THPT Chuyên Bến Tre.  

16 giờ 30 nhận bàn giao bài thi, hồ sơ thi từ Hội đồng coi thi tuyển sinh vào 

lớp 10 THPT Chuyên Bến Tre. 

- Từ ngày 05/6/2021 đến 17/6/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chấm thi. 

- Từ 18/6/2021 đến 21/6/2021, các trường THPT nhận kết quả chấm thi và 

công bố điểm thi, kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT và niêm yết cho thí sinh. 

- Từ 25/6/2021 đến ngày 10/7/2021 các trường THPT nhận đơn phúc khảo 

bài thi, cập nhật dữ liệu vào phần mềm và chuyển đơn phúc khảo về Sở GD&ĐT 

trước 11 giờ 00 ngày 10/7/2021. 

- Ngày 15/7/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch chấm phúc khảo 

bài thi và thời gian công bố kết quả phúc khảo. 

 3. Kinh phí: sẽ có hướng dẫn sau khi được UBND tỉnh phê duyệt. 

Trên đây là những hướng dẫn chung về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

công lập năm học 2021-2022; tùy theo công việc thực tế Sở GD&ĐT sẽ có hướng 

dẫn bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp. Các phòng GD&ĐT, các trường THPT 

nghiên cứu kỹ để phổ biến, hướng dẫn cho giáo viên, học sinh thực hiện tốt. Các vấn 

đề chưa nắm rõ các đơn vị phản ảnh kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng 

Khảo thí, Quản lý chất lượng giáo dục và CNTT; số điện thoại: 075.3811.695) để 

được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Ban GĐ Sở GD&ĐT (để theo dõi); 

- Các Phòng, Thanh tra Sở (để phối hợp) 

- Lưu VT, KTQLCLGD&CNTT; 
- Website Sở.  

 

 Bùi Minh Nhựt 
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