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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch công tác số 1726/KH-HĐT ngày 30 tháng 6 năm 

2021 của Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, việc tổ chức 

chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (sau đây gọi tắt là Kỳ 

thi) được bắt đầu từ ngày 09 tháng 7 năm 2021 đến ngày 19 tháng 7 năm 2021. 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thông báo tình hình tổ chức chấm thi Kỳ thi 

đến các cơ quan báo, đài trên địa bàn thành phố nội dung sau đây: 

1. Nhân sự tham gia chấm thi 

- Ban Thư ký Hội đồng thi gồm: 26 người, trong đó có: 02 Phó Trưởng 

ban và 23 ủy viên; 

- Số lượng nhân sự Ban Chấm thi trắc nghiệm: 38 người (Tổ Chấm trắc 

nghiệm: 04; Tổ Thư ký: 12; Tổ Giám sát: 03; Công an: 07; Phục vụ: 09; bảo vệ: 

02); 

- Ban Làm phách bài thi tự luận có 34 thành viên (Phó Trưởng ban: 02; ủy 

viên: 12; công an: 04; phục vụ: 10; bảo vệ: 03; y tế: 02) được cách ly tuyệt đối ở 

một khu vực riêng biệt; 

- Số lượng công chức, giảng viên, giáo viên tham gia chấm thi tự luận: 

115 người; 

- Thanh tra chấm thi: 11 người; 

- Tổng số công an và kiểm soát quân sự đảm bảo an ninh công tác chấm 

thi: 19 người. 

- Tổng số Y tế: 03; nhân viên phục vụ công tác chấm thi: 26; bảo vệ: 07. 

2. Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đảm bảo an ninh, trật 

tự, an toàn chấm thi; cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ chấm thi 

 - Từ trước khi Kỳ thi được diễn ra, được sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

thành phố, Sở GD&ĐT đã phối hợp Sở Y tế tiến hành tiêm ngừa COVID-19 cho 

toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức Kỳ thi. Đến ngày, 

13 tháng 7 năm 2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở 

GD&ĐT đã phối hợp Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cơ 

quan, đơn vị có liên quan tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho tất cả các thành 

viên tham gia tại các khâu chấm thi (lãnh đạo các ban, thanh tra, cán bộ làm 

phách, chấm thi, công an, bảo vệ, phục vụ...). Kết quả: 100% thành viên tham 

gia các khâu của quá trình chấm thi đều cho kết quả âm tính. Ngoài ra, tất cả các 

thành viên tham gia chấm thi đều được bố trí ăn, nghỉ tập trung tại điểm chấm 
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thi trong suốt thời gian chấm thi và được theo dõi, hướng dẫn chăm sóc sức 

khỏe trong suốt thời gian làm nhiệm vụ. 

- Công tác đảm bảo an toàn, an ninh được đảm bảo tuyệt đối nghiêm túc 

theo quy định. Lực lượng công an đã bảo vệ và kiểm soát chặt chẽ lượt người ra,  

vào khu vực làm phách bài thi, khu vực chấm thi; tất cả các khu vực phục vụ 

làm phách bài thi, chấm thi đều được bố trí các máy phá sóng nhằm đảm bảo 

100% các thành viên tham gia chấm thi không sử dụng được các phương tiện 

liên lạc cá nhân trong quá trình làm nhiệm vụ. Thanh tra thi giám sát chặt chẽ ở 

tất cả các khâu chấm thi và ghi nhận lại nhật ký làm việc của các bộ phận được 

phân công giám sát, phối hợp. 

- Các ban của Hội đồng thi thường xuyên phối hợp rà soát cơ sở vật chất, 

phương tiện phục vụ kỳ thi nhằm chủ động bố trí, bổ sung kịp thời theo yêu cầu 

của Bộ GD&ĐT; hệ thống camera giám sát được kiểm soát và bố trí đúng theo 

quy định, hoạt động ổn định 24/24; đầu phách, bài thi được lưu giữ, bảo vệ 

nghiêm ngặt và được vận chuyển bằng xe chuyên dụng của lực lượng công an. 

3. Số liệu về thí sinh 

3.1. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 12.160 thí sinh; (Nam: 6.007; Nữ: 

6.153); trong đó: 

- Theo đối tượng thí sinh: 10.338 thí sinh hệ trung học phổ thông; 807 thí 

sinh hệ giáo dục thường xuyên; 1.015 thí sinh tự do. 

- Theo tổ hợp đăng ký dự thi: 4.817 thí sinh thi tổ hợp Khoa học tự nhiên; 

7.528 thí sinh thi tổ hợp Khoa học xã hội. 

3.2. Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng: 

10.793, tỷ lệ: 88,76%; Tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển: 39.524 nguyện 

vọng. 

3.3. Tổng số thí sinh miễn thi bài thi ngoại ngữ: 131 thí sinh; Tổng số 

miễn thi tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp THPT: 02; Tổng số thí sinh bảo 

lưu điểm thi: 02 thí sinh. 

3.4. Bảng thống kê số bài thi từng môn thi 

Môn 
Ngữ 

văn 
Toán 

Vật  

lí 

Hóa 

học 

Sinh 

học 

Lịch 

sử 

Địa 

lí 
GDCD Tổng 

Số TS ĐKDT 11.605 11.975 4.482 4.820 4.718 7.275 7.123 6.123 58.121 

Số bài thi 11.581 11.927 4.465 4.791 4.690 7.255 7.103 6.114 57.926 

Tổng số TS 

vắng thi 
24 48 17 29 28 20 20 9 195 

4. Nhận xét chung 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành 

phố, Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, đến thời điểm hiện 
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tại, công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đã hoàn 

thành tốt nhiệm vụ theo đúng yêu cầu và các quy định của Bộ GD&ĐT. Công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khu vực chấm 

thi và cán bộ làm nhiệm vụ ở tất cả các khâu của quá trình chấm thi được đảm bảo 

nghiêm túc, chặt chẽ; không có hiện tượng cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên 

tham gia làm nhiệm vụ chấm thi vi phạm quy chế thi. Trong thời gian tới, Hội đồng 

thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để kịp 

thời công bố kết quả Kỳ thi theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo đến các cơ quan báo, đài được 

biết, qua đó tiếp tục hỗ trợ Sở GD&ĐT truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông năm 2021 đến nhân dân trên địa bàn thành phố./. 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy; 

- TT HĐND, UBND; 

- BTG Thành ủy; 

- BCĐ Thi TNTHPT 2021; 

- UBND quận, huyện; 

- Cơ quan, báo, đài; 

- Lưu: VT, HĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Tăng 
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