
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

            Số:         /SGDĐT-QLCL 
V/v thông báo đến phụ huynh và học sinh tham 

dự kỳ thi tuyển sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn 

năm học 2021-2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày    tháng  6 năm 2021 

 

Kính gửi:  Các phòng phòng Giáo dục và đào tạo. 

Thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn 

năm học 2021-2022 theo kế hoạch điều chỉnh tại công văn số 1331/SGDĐT-QLCL ngày 

01/06/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các 

trường THCS thông báo cho phụ huynh và học sinh đăng ký dự thi vào trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn nắm rõ các nội dung sau:  

1. Ngày thi: 3,4,5/6/2021  

2. Địa điểm thi 

- Thí sinh đăng ký dự thi vào chuyên Tin học, Tiếng Anh, Sinh học từ phòng thi 

số 22 đến phòng thi số 38 dự thi tất cả các môn (04 môn) tại trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn. 

- Thí sinh đăng ký dự thi vào chuyên Ngữ Văn, Toán, Vật lý, Hóa từ phòng thi số 

01 đến phòng thi số 21 dự thi tất cả các môn (04 môn) tại trường THPT Vũng Tàu. 

3. Thời gian tập trung 

- Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi theo quy định lúc 8 giờ ngày 03/06/2021 để 

khai báo y tế và làm thủ tục dự thi theo quy định. 

Chú ý: Thí sinh phải thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ y tế và hướng dẫn 

của cán bộ tại hội đồng thi. Các trường hợp đặc biệt phải báo cáo ngay với Sở GDĐT, 

lãnh đạo hội đồng thi để có hướng xử lý.    

Trân trọng kính đề nghị./. 

Nơi nhận:                                                                   
- Như kính gửi; 

- Ban CĐ thi; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Tr n Văn Tuấn, PCT UBND tỉnh (b/c);  

- L nh đạo sở (b/c);                                    

- Lưu VT, QLCL. 

 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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