
 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 694/SGDĐT-CTTT-GDCN 
V/v thông báo hệ thống thông tin hỗ 

trợ công tác thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông và tuyển sinh năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Hưng Yên, ngày  28  tháng  4 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các trường THPT; Trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Các TTGDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở giáo dục có dạy chương trình GDTX cấp THPT. 

  

Thực hiện Công văn số 1650//BGDĐT-QLCL ngày 26/4/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2021; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 

các đơn vị giáo dục, các nhà trường thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh 

năm 2021 như sau: 

1. Hỗ trợ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT: 

- Email: hotrothi2021@moet.gov.vn; từ ngày 27/4/2021 đến ngày 

20/8/2021. 

- Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính theo số 024.32181386, cụ thể: 

+ Đợt 1: Từ ngày 27/4/2021 đến ngày 11/5/2021; 

+ Đợt 2: Từ ngày 06/7/2021 đến ngày 09/7/2021; 

2. Hỗ trợ về xét tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao 

đẳng ngành Giáo dục Mầm non như sau: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ giải đáp thắc mắc của thí sinh, phụ huynh 

và các tổ chức, cá nhân về quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ 

cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non như sau: 

- Email: hotroxettuyencdspvadh@moet.gov.vn; từ ngày 27/4/2021 đến 

ngày 31/12/2021 

- Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính theo số 024.32181386, cụ thể: 

+ Đợt 1: Từ ngày 27/4/2021 đến ngày 11/5/2021; 

+ Đợt 2: Từ ngày 06/8/2021 đến ngày 01/9/2021; 

Sở Giáo dục yêu cầu các nhà trường, các cơ sở giáo dục thông báo rộng rãi 

thông tin trên để thí sinh, phụ huynh được biết./. 

    
 Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, CTTT-GDCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Xuân Quyết 
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