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Số:     1897    /SGDĐT-KTKĐCLGD 
V/v hướng dẫn đăng ký dự thi đợt 2 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

Thừa Thiên Huế, ngày   21   tháng 7 năm 2021 

Kính gửi:  

- Các trường THPT, THCS&THPT trực thuộc; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX; 

- Trường THPT Thuận Hóa, THPT Chi Lăng, Học viện Âm 

nhạc Huế, Trường Trung cấp Phật học Thừa Thiên Huế. 

Thực hiện Công văn số 3026/BGDĐT-QLCL ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông (THPT) năm 2021 (Công văn đính kèm), tiếp theo Công văn số 

1894/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 20/7/2021, căn cứ tình hình thực tế đợt 1 của Kỳ 

thi tại tỉnh Thừa Thiên Huế, để tổ chức tốt đợt 2 theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở 

GD&ĐT đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Thông báo rộng rãi đến các thí sinh, phụ huynh và xã hội về kế hoạch tổ chức 

đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GD&ĐT; 

2. Rà soát, liên hệ, nắm đầy đủ thông tin và hướng dẫn cụ thể việc đăng ký dự 

thi đợt 2 cho toàn bộ các thí sinh là học sinh/học viên của trường/trung tâm mình 

chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 nếu có nguyện vọng 

thi đợt 2 (danh sách đính kèm). 

Đối tượng dự thi đợt 2 phải đáp ứng các điều kiện: Đã đăng ký dự thi Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021; không sử dụng quyền được xét đặc cách tốt nghiệp THPT 

theo Điều 37 của Quy chế thi; chỉ dự thi những bài thi/môn thi đã đăng ký nhưng chưa 

thi hoặc chưa hoàn thành ở đợt 1 và bảo lưu kết quả các bài thi/môn thi đã hoàn thành 

ở đợt 1 để sử dụng tại đợt 2. Thí sinh phải có Đơn xin dự thi đợt 2, trong đó ghi rõ các 

lý do liên quan, số báo danh, số CMND, môn dự thi, các bài thi/môn thi đã dự thi tại 

đợt 1. 

Các đơn vị và các thí sinh có Đơn xin dự thi đợt 2 chịu trách nhiệm về tính 

chính xác của các thông tin đã đăng ký. Danh sách thí sinh đăng ký và không đăng 

ký dự thi đợt 2 (kèm theo đơn của thí sinh) bản điện tử (có dấu và chữ ký) gửi về Sở 

GD&ĐT (qua Phòng KT-KĐCLGD) theo địa chỉ Email: 

phongktkd.sothuathienhue@moet.edu.vn trước 17 giờ 00 ngày 21/7/2021 và bản 

giấy chậm nhất ngày 22/7/2021. Đơn xin dự thi đợt 2 của thí sinh tự do gửi trực tiếp 

tại Sở GD&ĐT hoặc qua trường/trung tâm đã học trước đó theo thời gian trên.  

mailto:phongktkd.sothuathienhue@moet.edu.vn


Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 

để đảm bảo công tác tổ chức đợt 2 của Kỳ thi đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị các đơn vị, các thí sinh liên hệ 

Sở GD&ĐT để được giải đáp (ĐT: 0234.3846063)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Ban Chỉ đạo thi tỉnh (để báo cáo); 

- UBND các huyện/TX/TP (để phối hợp); 

- GĐ, các PGĐ Sở GD&ĐT; 

- Các phòng, ban thuộc Sở GD&ĐT; 

- Website Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT, KTKĐCLGD. 
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