
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SGDĐT-QLCLGDCN 

V/v thay đổi thời gian tuyển sinh 

năm học 2021-2022 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

  

         Kính gửi: 

        - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

         - Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 

Căn cứ Công văn số 1908/UBND-KGVX ngày 10/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức tuyển sinh năm học 2021-2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-SGDĐT ngày 30/3/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Kon Tum về Tuyển sinh các cấp học mầm non, phổ thông năm học 

2021-2022. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo và hướng dẫn thay đổi thời gian tổ 

chức tuyển sinh năm học 2021 - 2022 đối với các cơ sở giáo dục mầm non và 

phổ thông trên địa bàn tỉnh gồm các nội dung sau: 

I. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT 

1. Các đơn vị tổ chức tuyển sinh theo phương thức kiểm tra, thi tuyển 

1.1. Tuyển sinh lớp 6 trường THCS - THPT Liên Việt Kon Tum và Hệ 

chất lượng cao trường THCS THSP Lý Tự Trọng 

- Thời gian kiểm tra: ngày 16-17/6/2021. 

- Thời gian làm bài và Lịch kiểm tra: 
 

Ngày Buổi 
Môn 

kiểm tra 

Thời gian 

làm bài 

Giờ phát  

đề kiểm tra 

cho thí sinh 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

16/6/2021 Chiều Triển khai Quy chế thi cho thí sinh (Bắt đầu từ 14h00) 

17/6/2021 

Sáng Tiếng Việt 70 phút 7 giờ 55 8 giờ 00 

Chiều 
Toán 40 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 

Tiếng Anh 40 phút 15 giờ 10 15 giờ 15 

1.2. Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành 

- Thời gian thi tuyển: ngày 20, 21 và 22/6/2021. 

- Thời gian làm bài thi, Lịch thi:  
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Ngày Buổi Môn thi 
Thời gian 

làm bài 

Giờ phát  

đề thi cho 

thí sinh 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

20/6/2021 Chiều Triển khai Quy chế thi cho thí sinh (Bắt đầu từ 14h00) 

21/6/2021 
Sáng Ngữ văn 120 phút 07 giờ 55 08 giờ 00 

Chiều Toán 120 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 

22/6/2021 
Sáng Môn chuyên 150 phút 07 giờ 55 08 giờ 00 

Chiều Tiếng Anh 60 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 

 

1.3. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT, Phổ thông Dân tộc nội 

trú khác 

- Thời gian thi tuyển: ngày 24, 25 và 26/7/2021. 

- Thời gian làm bài thi, Lịch thi: 

Ngày Buổi Môn thi 
Thời gian 

làm bài 

Giờ phát  

đề thi cho 

thí sinh 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

24/7/2021 Chiều Triển khai Quy chế thi cho thí sinh (Bắt đầu từ 14h00) 

25/7/2021 
Sáng Ngữ văn 90 phút 7 giờ 55 8 giờ 00 

Chiều Tiếng Anh 60 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 

26/7/2021 Sáng Toán 90 phút 7 giờ 55 8 giờ 00 

Lưu ý: Các đơn vị hoàn thành công tác tuyển sinh theo lịch quy định tại 

Phụ lục 1 gửi kèm. 

2. Các đơn vị tổ chức tuyển sinh theo phương thức bốc thăm, xét 

tuyển 

Các đơn vị tổ chức bốc thăm, xét tuyển và hoàn thành công tác tuyển sinh 

theo lịch quy định tại Phụ lục 1 gửi kèm. 

II. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố 

Trên cơ sở thời gian tuyển sinh các đơn vị trực thuộc Sở, Phương án tuyển 

sinh năm học 2021 - 2022 trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 (theo 

Phục lục 2 gửi kèm), Phòng GDĐT tham mưu UBND huyện, thành phố điều 

chỉnh kế hoạch tuyển sinh và phương án tuyển sinh phù hợp với thực tế của đơn 

vị.  

* Lưu ý: Các đơn vị điều chỉnh thời hạn thu nhận hồ sơ đăng ký tuyển 
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sinh của các trường thuộc quyền quản lý đến hết ngày 25/6/2021 để đảm bảo 

tuyển sinh hết số học sinh trong địa bàn 

III. Công tác tuyên truyền về thời gian tuyển sinh và đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

- Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, 

thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở thông báo rộng rãi trên các phương tiện 

truyền thông đại chúng đến học sinh và cha mẹ học sinh các thông tin liên quan 

đến công tác tuyển sinh cũng như kế hoạch, phương án phòng, chống dịch 

COVID-19  của Sở GDĐT và yêu cầu nghiêm túc thực hiện. 

- Các đơn vị tổ chức tuyển sinh đảm bảo các quy định về phòng chống 

dịch COVID-19 theo phương án của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 Trên đây là thông báo và hướng dẫn thay đổi thời gian tuyển sinh năm 

học 2021-2022. Các nội dung khác vẫn tiếp tục thực hiện theo các văn bản 

hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 do Sở GDĐT đã ban hành. 

 Sở GDĐT yêu cần các đơn vị khẩn trương triển khai và nghiêm túc thực 

hiện. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, các đơn vị báo về Sở GDĐT (qua Phòng 

Quản lý chất lượng và Giáo dục chuyên nghiệp) để xem xét, điều chỉnh, bổ 

sung./.  
 

Nơi nhận:     
- Như trên (thực hiện); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND các huyện, thành phố (phối hợp);  

- Giám đốc Sở GDĐT (báo cáo);  

- Các PGĐ Sở GDĐT (theo dõi);  

- Các đơn vị hành chính thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLCLGDCN. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Trọng Thắng 
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