
TÓM TẮT KHUNG THỜI GIAN LÀM VIỆC ĐỐI VỚI THÍ SINH 
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2021 

 

STT Thời gian Nội dung công việc 

1.  08/04/2021 - Đăng ký mua hồ sơ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐSP 

2.  Ngày 29/4/2021 - 16h30: Hướng dẫn HS 12 khai Hồ sơ ĐKDT 

3.  Từ 03/5/2021 đến 
05/05/2021 

(8h30 đến 11h00) 

- Thu Hồ sơ ĐKDT của HS 12 gồm: túi hồ sơ, 02 phiếu đăng ký dự thi;  
02 ảnh thẻ 4x6; bản photocopy CMT/CCCD 
+ Bản sao chứng chỉ NN miễn thi (nếu có) 
+ Bản sao sổ hộ khẩu thuộc diện xã khó khăn(nếu có) 
+ Bản sao giấy khai sinh (con em dân tộc thiểu số) 
 
- Thu hồ sơ thí sinh tự do: Đ/c Dũng 

4.  Từ 07/05/2021 - Cho thí sinh rút, đổi hồ sơ. 

5.  Từ 03/5 đến 11/5/2021 - Nhập hồ sơ vào phần mềm quản lý thi tốt nghiệp 
- So sánh đối chiếu các tờ khai trong hồ sơ 
- Cấp tài khoản cho thí sinh truy cập hệ thống ĐK DT 

6.  Từ 12/5 đến 15/5/2021 - Tổ chức cho 100% Thí sinh ĐKDT tự kiểm tra thông tin và xác 
nhận qua internet (12/5) 
- In, phát và tổ chức ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách 
- Sửa thông tin khi có sai sót. 

7.  Từ 17/5 đến 18/5/2021 - Đính chính thông tin sai sót do Thí sinh phản ánh. 
- Tổ chức cho thí sinh kiểm tra lại thông tin sau đính chính  
- Kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 12 (theo KH trường) 

8.  Trước 04/6 - Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều 
kiện đăng ký dự thi 

9.  Trước 15/6 - In và trả giấy báo dự thi cho thí sinh 
- In thẻ dự thi có ảnh; Hiệu trưởng ký đóng dấu 

10.  16/7/2021 - Gửi danh sách, hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp về Sở GD (nếu có) 

11.  26/7/2021 - Công bố kết quả thi cho thí sinh 

12.  Từ 26/7 đến 05/8/2021 - Nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo. 
- Cập nhật đơn vào Phần mềm. 
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13.  02/8/2021 - Công bố kết quả tốt nghiệp THPT sơ bộ 
- Trả GCN tốt nghiệp tạm thời, học bạ và kết quả thi cho Thí sinh. 

14.  20/8/2021 - Công bố kết quả phúc khảo 

15.  Dự kiến Từ 07/8 đến 
17h00 ngày 17/8/2021 

- Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương 
thức trực tuyến, điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên đối 
tượng, khu vực (Nếu có) 

16.  Dự kiến trước 17h00 
ngày 19/8/2021 

- Hoàn thành cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng 
ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin 
tuyển sinh của Bộ GDĐT. 

17.  Dự kiến trước 17h00 
ngày 23/8/2021 

- Thí sinh theo dõi kết quả trúng tuyển đợt 1 do các trường ĐH, 
CĐGDMN công bố. 

18.  Dự kiến trước 17h00 
ngày 01/9/2021 (tính 
theo dấu bưu điện) 

- Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 

19.  Từ ngày 08/9/2021 - Theo dõi thông tin xét tuyển bổ sung các trường ĐH, CĐ ngành 
GDMN 

 
 


