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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
và thí sinh tham gia kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và hướng dẫn thí sinh đăng ký thi đợt 2.
Thực hiện văn bản số 1935/SGDĐT-KTKĐ ngày 01 tháng 7 năm 2021 về hướng dẫn thực
hiện một số nội dung trước Kỳ thi TN THPT năm, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
thông báo:
1. Xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh
tham gia kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021
- Thời gian: Ngày 03 tháng 7 năm 2021.
- Địa điểm thực hiện lấy mẫu và đối tượng được lấy mẫu:
+ Thí sinh dự thi tại điểm thi THCS Bàn Cờ: Lấy mẫu tại trường Tiểu học Lương Định
Của (số 576 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3)
+ Giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi THCS Đoàn Thị Điểm: Lấy mẫu tại trường
THCS Lê Lợi (số 282 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3)
+ Giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi THPT Nguyễn Hữu Thọ: Lấy mẫu tại trường
Tiểu học Bạch Đằng (số 57 Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4)
- Tại mỗi điểm lấy mẫu: thực hiện 4 ca
Ca 1: từ 7g30 – 9g00
Ca 2: từ 9g00 – 10g30
Ca 3: từ 13g00 – 14g30
Ca 4: từ 14g30 – 16g00
- Lịch phân ca cụ thể:
Địa điểm
Thời gian
Đối tượng
Ghi chú
Trường Tiểu học Ca 1: từ 7g30 – 9g00
Thí sinh có SBD dự thi từ Thí sinh dự thi
Lương Định Của (số
phòng 0165 đến phòng tại điểm thi
576 Nguyễn Đình
0173
THCS Bàn Cờ,
Chiểu, Phường 4, Ca 2: từ 9g00 – 10g30 Thí sinh có SBD dự thi từ phòng thi căn
Quận 3)
phòng 0174 đến phòng cứ trên phòng
dự thi môn Ngữ
0182
Ca 3: từ 13g00 – 14g30 Thí sinh có SBD dự thi từ văn.
phòng 0183 đến phòng
0190
Ca 4: từ 14g30 – 16g00 Dự phòng

Trường THCS Lê Ca 3: từ 13g00 – 14g30 Giáo viên làm nhiệm vụ tại GV vào cổng
Lợi (số 282 Võ Thị
điểm thi THCS Đoàn Thị trên đường Lý
Sáu, phường Võ Thị
Điểm (danh sách đính Chính Thắng.
Sáu, Quận 3)
kèm)
Trường Tiểu học Ca 3: từ 13g00 – 14g30 Giáo viên làm nhiệm vụ tại
Bạch Đằng (số 57 Lê
điểm thi THPT Nguyễn
Quốc Hưng, Phường
Hữu Thọ (danh sách đính
13, Quận 4)
kèm)
- Lưu ý:
+ Học sinh và giáo viên phải tuyệt đối thực hiện quy định an toàn phòng, chống dịch,
thực hiện đúng nguyên tắc 5K trong quá trình chờ lấy mẫu.
+ Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn tuyệt
đối cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh tham gia kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ
thông năm 2021 đề nghị tất cả thầy cô giáo và học sinh thuộc đối tượng nêu trên có mặt đầy
đủ, đúng thời gian như đã phân bố.
+ Thí sinh dự thi phải có phiếu xác nhận đã được xét nghiệm Covid-19 do trưởng điểm
thi cấp, trình giám thị tại điểm thi trong buổi đầu tiên làm thủ tục dự thi (chiều 06/7/2021).
2. Hướng dẫn thí sinh đăng ký thi TNTHPT năm 2021 đợt 2:
- Đối tượng: là những thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid 19 không thể dự thi vào ngày
07, 08 tháng 7 năm 2021 (thí sinh thuộc diện F0, F1, F2; những thí sinh đang ở trong vùng bị
phong tỏa; những thí sinh học lớp 12 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang cư trú tại các tỉnh
(thành phố) khác, thí sinh không xét nghiệm nhanh COVID, thí sinh có kết quả xét nghiệm
dương tính)
+ Lần 1: Cha mẹ học sinh viết đơn (theo mẫu) và minh chứng (có thời hạn tối thiểu
đến ngày 07/7/2021 đối với F0, F1, F2 và phong tỏa), liên hệ số điện thoại 090 9513930 (cô
Kim Thương) để được hướng dẫn hoàn tất hồ sơ trước 16g00, thứ Sáu, ngày 02/7/2021.
+ Lần 2: Những trường hợp học sinh thuộc diện F0, F1, F2 hoặc nằm trong khu vực
phong tỏa sau ngày 03 tháng 7 năm 2021 Cha mẹ học sinh viết đơn (theo mẫu), nộp minh
chứng. Thời gian tiếp nhận: đến ngày 13 tháng 7 năm 2021.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Thị Hồng Chương

