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THÔNG BÁO
Về việc chuyển địa điểm tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021
tại Điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Linh
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát và diễn biến nhanh, phức
tạp trên địa bàn tỉnh nói chung và tại phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa nói
riêng, để Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 (sau đây gọi tắt là Kỳ thi) diễn ra theo kế
hoạch từ ngày 06/7 đến ngày 08/7/2021 nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo an toàn
trong phòng, chống dịch Covid-19;
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quyết định chuyển địa điểm tổ chức Kỳ thi tại
Điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Linh, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa,
cụ thể như sau:
1. Thí sinh từ Số báo danh 39005724 đến Số báo danh 39005963: dự thi tại
Điểm thi Trường THCS Trường Chinh, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa.
2. Thí sinh từ Số báo danh 39005964 đến Số báo danh 39006180: dự thi tại
Điểm thi Trường THCS Quang Trung, phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa.
(Phòng thi: số phòng làm thủ tục dự thi được ghi trong Giấy báo dự thi)
Vì thời gian gấp, Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị có thí sinh dự thi khẩn
trương thông báo đến cho toàn thể thí sinh, phụ huynh được biết để thí sinh tham dự Kỳ
thi đúng thời gian và địa điểm nêu trên.
* Một số điểm cần lưu ý:
- Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm nếu để thí sinh thuộc đơn vị mình
không biết việc chuyển địa điểm thi theo nội dung của Thông báo này.
- Nhắc thí sinh mang theo Giấy báo dự thi khi đến điểm thi để làm thủ tục dự
thi vào lúc 14 giờ 00 ngày 06/7/2021.
Sở GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc xin báo về Phòng Quản lý chất
lượng, Sở GDĐT (ĐT: 0257.3842060 – 0836907788 gặp đồng chí Lê An Pha, P.
Trưởng phòng QLCL) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- BCĐ Kỳ thi tỉnh;
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- Phòng GDĐT thị xã Đông Hòa;
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