UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 707/SGDĐT-KTKĐCLGD

Bắc Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v điều chỉnh thời gian thi Kỳ
thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
năm học 2021-2022

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Các trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, được sự đồng ý của
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn, thời gian tổ chức Kỳ thi tuyển
sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2021-2022 được điều
chỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông báo cụ thể như sau:
1. Thời gian tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021-2022:
- Đối với lớp 10 THPT không chuyên được điều chỉnh từ ngày 03, 04/6/2021 sang
ngày 27, 28/7/2021.
- Đối với lớp 10 THPT Chuyên được điều chỉnh từ ngày 05/6/2021 sang ngày
29/7/2021.
2. Lịch công tác của Kỳ thi được điều chỉnh (Phụ lục kèm theo).
3. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Công văn số 409/SGDĐT-KTKĐCLGD
ngày 09/4/2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức các kỳ xét và tuyển sinh năm
2021.
4. Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố chỉ đạo các trường có học sinh lớp 9 tiếp
tục tổ chức ôn tập trực tuyến và các hình thức khác bảo đảm an toàn, phù hợp, hiệu quả.
Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường THPT,
trường phổ thông có nhiều cấp học, các trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT tăng cường hơn
nữa các biện pháp quản lý, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch
Covid-19 đồng thời thông báo tới học sinh, phụ huynh được biết những nội dung điều
chỉnh của kỳ thi này. Mọi khó khăn, vướng mắc về kỳ thi liên hệ theo số điện thoại
0204.3824077 – Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT để được giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- PCT UBND tỉnh Mai Sơn (để b/c);
- Phòng KG-VX Văn phòng UBND tỉnh;

KT. Gi¸m ®èc
Phã Gi¸m ®èc

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;

- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, KT&KĐCLGD.

Bạch Đăng Khoa

