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NỘI DUNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ TỔ CHỨC THI  

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC 
 

(Kèm theo Công văn số        /SGDĐT-GDTrH ngày     /7/2021 của Sở GD&ĐT)  
 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 tại tỉnh Bình 

Phước diễn ra từ ngày 06/7 đến ngày 08/7/2021. Trong đó, ngày 06/7/2021 các 

điểm thi rà soát công tác chuẩn bị, tập trung thí sinh triển khai sinh hoạt quy chế 

thi; ngày 07 và 08/7/2021 tổ chức thi các môn theo quy định. Sở Giáo dục và Đào 

tạo Bình Phước cung cấp, thông tin cho báo chí về kết quả tổ chức thi Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:  

1. Về công tác chuẩn bị trước ngày thi. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 03 đoàn kiểm tra và 04 đoàn thanh tra 

công tác chuẩn bị thi tại các điểm thi chính thi chính thức và điểm thi dự phòng 

trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác chuẩn bị được các điểm thi thực hiện nghiêm túc, 

đầy đủ về cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện khác để Kỳ thi diễn ra an ninh, 

an toàn. 

Nhằm đảm bảo công tác an toàn phòng, chống dịch Covid-19, các điểm thi 

đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên, lực lượng 

khác tham gia làm nhiệm vụ tại các khâu của Kỳ thi và toàn thể thí sinh dự thi. 

Tổng số lấy mẫu xét nghiệm 12.460/12.460 đều cho kết quả âm tính. Tại các 

điểm thi đều được phun thuốc khử khuẩn, chuẩn bị khẩu trang y tế, nước rửa tay, 

các vật dụng khác. Các thí sinh đến dự thi và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm 

nhiệm vụ đều được kiểm tra, khai báo y tế, đo thân nhiệt. Các điểm thi thường 

xuyên theo dõi, cập nhật nắm bắt tình hình sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và học sinh để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thi. 

Công tác in sao, vận chuyển và giao nhận, bảo quản đề thi được đảm bảo an 

toàn tuyệt đối. 

2. Công tác tổ chức coi thi 

- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Bình Phước có tổng số 10.493 

thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh dự thi theo các môn, cụ thể như sau: 

+ Môn Ngữ văn: Đăng kí dự thi 10.366 thí sinh, dự thi 10.243 thí sinh (vắng 

123 thí sinh, trong đó có 57 thí sinh không thể dự thi do ảnh hưởng dịch bệnh 

Covid-19). Kết quả đạt 98,81%. 

+ Môn Toán: Đăng kí dự thi 10.307 thí sinh, dự thi 10.252 thí sinh (vắng 

118 thí sinh, trong đó có 59 thí sinh không thể dự thi do ảnh hưởng dịch bệnh 

Covid-19). Kết quả đạt 98,86%. 
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+ Môn Vật lí: Đăng kí dự thi 4.782 thí sinh, dự thi 4.758 thí sinh (vắng 24 

thí sinh, trong đó có 06 thí sinh không thể dự thi do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-

19). Kết quả đạt 99,5%. 

+ Môn Hóa học: Đăng kí dự thi 4.778 thí sinh, dự thi 4.754 thí sinh (vắng 24 

thí sinh, trong đó có 06 thí sinh không thể dự thi do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-

19). Kết quả đạt 99,5%. 

+ Môn Sinh học: Đăng kí dự thi 4.693 thí sinh, dự thi 4.677 thí sinh (vắng 

16 thí sinh, trong đó có 05 thí sinh không thể dự thi do ảnh hưởng dịch bệnh 

Covid-19). Kết quả đạt 99,66%. 

+ Môn Lịch sử: Đăng kí dự thi 5.676 thí sinh, dự thi 5.567 thí sinh (vắng 

106 thí sinh, trong đó có 55 thí sinh không thể dự thi do ảnh hưởng dịch bệnh 

Covid-19). Kết quả đạt 98,08%.  

+ Môn Địa lí: Đăng kí dự thi 5.620 thí sinh, dự thi 5.511 thí sinh (vắng 106 

thí sinh, trong đó có 55 thí sinh không thể dự thi do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-

19). Kết quả đạt 98,06%. 

+ Môn GDCD: Đăng kí dự thi 4.816 thí sinh, dự thi 4.792 thí sinh (vắng 24 

thí sinh, trong đó có 08 thí sinh không thể dự thi do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-

19). Kết quả đạt 99,5%. 

+ Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh, đăng kí dự thi 9.518 thí sinh, dự thi 9.480 thí 

sinh (vắng 38 thí sinh, trong đó có 13 thí sinh không thể dự thi do ảnh hưởng dịch 

bệnh Covid-19). Kết quả đạt 99,6%; Tiếng Nhật, đăng ký dự thi 02 thí sinh; 

vắng: 0; Tiếng Trung đăng ký dự thi 01 thí sinh; vắng: 0. 

- Theo quy định của Bộ GD&ĐT những thí sinh bị ảnh hưởng của dịch 

COVID-19 không thể dự thi vào các ngày 07, 08/7/2021 sẽ tham gia đợt thi thứ 2 

theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. 

Nhìn chung, công tác tổ chức thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước diễn ra an toàn, đúng quy chế. Không có cán bộ, giáo viên, 

nhân viên làm nhiệm vụ tổ chức thi và thí sinh dự thi vi phạm quy chế. Số thí 

sinh dự thi đạt tỷ cao so với số đăng ký (môn thi cao nhất đạt 99,66%, thấp nhất 

đạt 98,06%). Số thí sinh vắng mặt chủ yếu là thí sinh thuộc khối giáo dục thường 

xuyên, thí sinh tự do, thí sinh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.  

3. Công tác chấm thi và công bố kết quả 

Công tác chấm thi được triển khai sau khi kết thúc các môn thi. Kết quả Kỳ 

thi được công bố vào ngày 26/7/2021 theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT. 
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