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Số: 146 /TB- NTN

THÔNG BÁO LẦN 2
Về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Số
Kính gửi: Quý PHHS học sinh Lớp 12 trường TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm.

Thực hiện văn bản số 1935/SGDĐT-KĐCL ngày 01 tháng 07 năm 2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc hướng dẫn một số nội dung trước kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2021. Trường Ngô Thời Nhiệm thông báo đến phụ huynh các nội
dung trước kỳ thi tốt nghiệp như sau. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ được tổ
chức thành 02 đợt, cụ thể:
- Đợt 1: Thi vào ngày 06, 07, 08 tháng 7 năm 2021; gồm tất cả thí sinh (trừ các
thí sinh thuộc diện F0, F1, F2; những thí sinh đang ở trong vùng bị phong tỏa; những
học sinh học lớp 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng đang cư trú tại các tỉnh (thành
phố) khác không thể đến dự thi do ảnh hưởng của dịch; thí sinh không xét nghiệm
nhanh COVID; thí sinh có kết quả xét nghiệm dương tính).
- Tất cả thí sinh dự thi bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm theo quy định vào
ngày 03/7/2021 tại địa điểm như sau:
+ Thí sinh thi tại hội đồng thi THCS Trần Quốc Toản KV_Q9 thực hiện lấy
mẫu xét nghiệm tại Trường Tiểu học Lê Văn Việt – Địa chỉ: 36 Man Thiện, Hiệp
Phú, TP. Thủ Đức (Quận 9 cũ).
+ Thí sinh thi tại hội đồng thi THPT Long Trường thực hiện lấy mẫu xét
nghiệm tại Trường Tiểu học Trường Thạnh – Địa chỉ: Đường Lò Lu, Trường
Thạnh, TP. Thủ Đức (Quận 9 cũ).
- Đối với những thí sinh ở Tỉnh (thành phố khác) có thể xét nghiệm Covid bằng
kỹ thuật PT-PCR tại nơi cư trú. Khi đến Điểm thi, phải trình giấy chứng nhận xét
nghiệm PCR âm tính của CDC tỉnh (thành phố) nơi cư trú (thời hạn giấy xét nghiệm
phải có hiệu lực từ ngày 3/7/2021 trở đi). Các trường hợp không tham gia test tại
điểm thi hoặc học sinh không có giấy chứng nhận xét nghiệm Covid bằng kỹ
thuật PT-PCR thì sẽ không được dự thi đợt 1.
- Nhà trường phối hợp với bệnh viện 175 để thực hiện Test cho HS có nhu cầu
vào ngày 4/7/2021 như đã thông báo. Đối với những thí sinh có nhu cầu xét nghiệm
tại trường (như thông báo trước đây) để đi thi thì phải xét nghiệm xét nghiệm PTPCR (khác với thông báo trước đây test nhanh). Vì vậy chi phí thay đổi cụ thể như
sau:
+ Test bằng kỹ thuật PT-PCR để đi thi: 350.000đ/HS (mẫu gộp và giấy
chứng nhận có 24h sau khi test),

+ Test nhanh để vào nội trú: 350.000đ/HS. Nhà trường chấp nhập các mẫu
test nhanh của học sinh đã thực hiện có giá trị từ ngày 01/7/2021 trở đi để vào nội trú
và không phải Test nhanh lại.
+ Học sinh cần xét nghiệm để vào nội trú và đi thi thì phải thực hiện 2 xét
nghiệm (Test bằng kỹ thuật PT-PCR và Test nhanh) vì Test PCR 24h sau mới có giấy.
+ Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia dự thi Kỳ thi TN.THPT năm
2021, Ban chỉ đạo thi yêu cầu học sinh đeo khẩu trang và khuyến khích đeo kính
chống giọt bắn khi đến Điểm thi.
- Đợt 2 (chưa xác định thời gian) là những thí sinh bị ảnh hưởng của dịch
Covid - 19 không thể dự thi đợt 1. Tất cả thí sinh thi đợt 2 phải nộp đơn (theo mẫu)
cho nhà trường trước 11h00 ngày 03/07/2021 để tổng hợp báo cáo. Những trường
hợp phát sinh sau 11h00 ngày 03/07/2021 (nơi ở mới bị phong tỏa, học sinh mới thuộc
diện F0, F1, F2 ...) thì PHHS chủ động báo GVCN để được hướng dẫn nộp đơn bổ
sung thi đợt 2.
Thầy cô chủ nhiệm sẽ phối hợp với PH để đồng hành và động viên tinh thần
các em, nhắc học sinh đi thi đúng giờ, mang theo giấy báo dự thi, CMND, đồ dùng
(bút chì, máy tính cầm tay, atlat …) đầy đủ. Tuyệt đối không mang điện thoại, tài
liệu, thiết bị điện tử vào phòng thi.
Nhà trường mong Quý phụ huynh và học sinh chung sức vượt qua giai đoạn
khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh để hoàn thành kỳ thi tốt. Chúc các em vững
tâm, vượt khó để đạt mục tiêu của mình.
Trân trọng!

