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V/v giao nhận hồ sơ thi tốt nghiệp
THPT năm 2021

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã;
- Trường Cao đẳng nghề Phú Yên;
- Trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên.
Thực hiện Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo
Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư
số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số
1318/BGDĐT-QLCL, ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ
chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo cho các trường THPT, THCS và
THPT, Phổ thông Dân tộc nội trú, Phổ thông Duy Tân, các trung tâm GDNN-GDTX
huyện, thị xã, trung tâm GDTX tỉnh, trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề thanh
niên dân tộc Phú Yên (gọi chung là các đơn vị) lịch công tác giao nhận hồ sơ ĐKDT, Kỳ
thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
1. Kiểm tra chéo hồ sơ ĐKDT
Sau khi nhập xong dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi THPT năm
2021, các đơn vị tiến hành in ra danh sách thí sinh theo từng lớp rồi giao cho Giáo viên
chủ nhiệm các lớp tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận thông tin (kiểm dò lần 1), và
ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm; cập nhật lại các sai sót của thí sinh (nếu có) sau đó
in lại danh sách và đổi chéo cho giáo viên chủ nhiệm giữa các lớp hoặc người được phân
công để rà soát thông tin lần nữa (kiểm dò lần 2). Mỗi lần kiểm dò phải có biên bản
trường lưu và tổng hợp vào biên bản chung để báo cáo cho Sở GDĐT; đối với các trung
tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, trường Cao đẳng nghề, trường Trung cấp nghề TNDT
tổ chức cho cán bộ của ban nhập dữ liệu kiểm dò xong và in ra dán niêm yết công khai
cho thí sinh biết để điều chỉnh (nếu có). Thời hạn chậm nhất là trước ngày các đơn vị nộp
hồ sơ về Sở GDĐT, sau đó tiến hành duyệt thông tin ĐKDT của thí sinh.
2. Danh mục bàn giao:
Các đơn vị bàn giao cho Sở GDĐT gồm:
- Danh sách thí sinh ĐKDT;
- Túi hồ sơ ĐKDT gồm bản photocopy căn cước công dân, 02 ảnh của học sinh
(để trong một phong bì thư ghi rõ họ tên)

3. Lịch giao nhận
Lịch bàn giao và nhận hồ sơ giữa Sở GDĐT và các đơn vị như sau:
- Ngày 24/5/2021: các đơn vị thuộc các huyện: Tp Tuy Hòa, Sông Hinh, Tây Hòa.
- Ngày 25/5/2021: các đơn vị thuộc các huyện: Thị xã Sông Cầu, Đồng Xuân,
Đông Hòa.
- Ngày 26/5/2021: các đơn vị thuộc các huyện: Tuy An, Phú Hòa, Sơn Hòa.
Địa điểm: Phòng Quản lý chất lượng.
Nhận được công văn này các đơn vị triển khai thực hiện và giao hồ sơ ĐKDT
đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, QLCL.
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