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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 10 tháng 5 năm 2020

V/v thông báo hệ th ng thông tin hỗ trợ
công tác thi t t nghiệp THPT và tuyển
sinh Đại học, Cao đẳng năm 2021

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Giám đ c trung tâm GDTX tỉnh;
- Giám đ c các trung tâm GDNN-GDTX.
Nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh
và các t chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi t t nghiệp THPT, tuyển sinh trình
độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021, Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên thiết lập hệ th ng thông tin hỗ trợ công tác thi
và tuyển sinh năm 2021 như sau:
1. Hỗ trợ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT
- Hỗ trợ qua email: từ ngày 27/4 đến hết ngày 20/8/2021.
+ phongktkd.sodienbien@moet.edu.vn (phòng Khảo thí và Quản lý chất
lượng giáo dục);
+ phonggdtx.sodienbien@moet.edu.vn (phòng Giáo dục Thường xuyênChuyên nghiệp).
- Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính theo s 0215. 3824281 (gặp ông
Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục); 0215.
3826363 (gặp bà Đặng Thị Nhuỵ - Phó trưởng phòng Giáo dục Thường xuyênChuyên nghiệp), cụ thể:
+ Đợt 1: từ 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 mần non
- Email hỗ trợ phonggdtx.sodienbien@moet.edu.vn ; từ ngày 27/4/2021 đến ngày
31/12/2021.
- Hỗ trợ qua điện thoại trong giờ hành chính 0215. 3826363 (gặp bà Đặng Thị
Nhuỵ - Phó trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp), cụ thể:
+ Đợt 1: từ 27/4/2021 đến ngày 11/5/2021
+ Đợt 2: từ ngày 06/8/2021 đến ngày 01/9/2021

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám
đ c các trung tâm GDNN-GDTX thông báo rộng rãi thông tin trên để thí sinh,
phụ huynh và các t chức, cá nhân liên quan được biết./.
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