UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 707/SGDĐT-QLCL

Phú Yên, ngày 13 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đăng ký dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2021

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã;
- Trường Cao đẳng nghề Phú Yên;
- Trường Cao đẳng Công thương Miền trung;
- Trường Trung cấp nghề thanh niên Dân tộc Phú Yên.
Căn cứ Công văn số 2515/BGDĐT-QLCL ngày 17/6/2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối
cảnh dịch bệnh COVID-19;
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức đợt thi thứ 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm 2021 (gọi tắt là Kỳ thi) cho thí sinh không thể tham dự Kỳ thi vào các ngày 07,
08/7/2021 do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Sở GDĐT Phú Yên đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; các trung tâm
GDNN-GDTX huyện, thị xã; Trường Cao đẳng nghề Phú Yên; Trường Cao đẳng
Công thương Miền Trung; Trường Trung cấp nghề thanh niên dân tộc Phú Yên (gọi
chung là các đơn vị) khẩn trương rà soát và báo cáo đối tượng thí sinh nêu trên để
chuẩn bị cho Kỳ thi như sau:
1. Điều kiện thí sinh tham gia dự thi Kỳ thi
- Thí sinh chưa tham gia dự thi đợt 1, do bị ảnh hưởng của dịch bệnh
COVID-19.
- Thí sinh đã dự thi một số bài/môn tại đợt 1, nhưng chưa tham dự đủ các
bài/môn còn lại bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 (những thí sinh này chỉ được
phép dự thi các bài/môn chưa dự thi đợt 1).
- Thí sinh thuộc diện F0 trước và trong khi thi đợt 1, nếu muốn thi đợt 2 để lấy
điểm xét Đại học, bắt buộc phải:
+ Phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương đã hoàn thành các quy
định trong điều trị bệnh COVID-19;
+ Phải có đơn xin không xét Đặc cách công nhận Tốt nghiệp THPT năm 2021
đợt 1;
+ Phải dự thi tất cả các bài/môn đã đăng ký đợt 1;
+ Phải xét công nhận Tốt nghiệp THPT năm 2021 theo đợt 2.
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2. Cập nhật thông tin thí sinh dự thi Kỳ thi
Các các đơn vị cập nhật đầy đủ tình hình thí sinh ảnh hưởng của dịch bệnh
COVID-19 không dự Kỳ thi vào các ngày 07, 08/7/2021 như sau:
- Mẫu danh sách (theo mẫu đính kèm và tập tin Excel gửi qua thư điện tử các
đơn vị);
- Thời gian báo cáo: trước 17 giờ 00 ngày 15/7/2021;
- Báo cáo: Gửi bản ký qua eoffice và tập tin Excel gửi qua thư điện tử
leanpha@phuyen.edu.vn.
Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về thông tin của thí sinh của đơn vị
mình quản lý bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và cập nhật đầy đủ hồ sơ minh
chứng lưu trữ tại đơn vị.
3. Thường xuyên cập nhập các văn bản chỉ đạo về phòng chống COVID-19 của
các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và chủ động báo kịp thời các trường hợp
thí sinh của đơn vị có thay đổi về diện ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc,
đúng thời gian quy định.Trong quá trình thực hiện cần sự hỗ trợ liên hệ: Ông Lê An
Pha, Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo; thư điện tử:
leanpha@phuyen.edu.vn, điện thoại: 0257.3842060-0836907788./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban chỉ đạo thi;
- Website Sở;
- Lưu: VT, QLCL.

GIÁM ĐỐC

Trần Khắc Lễ

MẪU BÁO CÁO
(Kèm theo công văn Số: 707/SGDĐT-QLCL ngày 13/7/2021 của Sở GDĐT Phú Yên)

……….., ngày …. tháng ….năm….
Người lập bảng

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

