
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CẦN CHÚ Ý THI TN THPT VÀ XÉT ĐẠI HỌC NĂM 2021 
I. ĐỐI VỚI THI TN THPT 
1. Cán bộ hội đồng thi được mang thiết bị thu phát thông tin 
Tại quy chế thi năm 2020, hội đồng thi không được mang và sử dụng các thiết bị thu, phát thông 
tin trong khu vực coi thi, chấm thi, phúc khảo. 
Tuy nhiên, quy định này đã được sửa đổi là: 
Tại mỗi khu vực coi thi, chấm thi, phúc khảo của hội đồng thi phải bố trí các vật dụng để lưu giữ 
và bảo quản thiết bị thu, phát thông tin của những người đang thực hiện nhiệm vụ ở đó; các vật 
dụng này phải được niêm phong và được cán bộ công an quản lý/giám sát. 
Như vậy, khi thực hiện nhiệm vụ, hội đồng thi có thể đem theo các thiết bị lưu trữ thông tin 
nhưng không được sử dụng mà bị niêm phong và giám sát bởi công an. 
2. Thí sinh hạnh kiểm yếu năm trước thi lại phải có xác nhận địa phương 
Đây là quy định mới được bổ sung theo khoản 4 Điều 1 Thông tư 05/2021, cụ thể: 
Thí sinh không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 
12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy 
định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về 
xếp loại hạnh kiểm theo quy định. 
3.Thí sinh được bảo lưu điểm của bài thi độc lập 
Tại quy chế thi năm 2020, thí sinh dự thi đủ các bài thi/môn thi quy định trong kỳ thi năm trước 
nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi thì chỉ được bảo lưu điểm thi 
của các bài thi hoặc các môn thành phần của bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên trong kỳ 
thi tổ chức năm tiếp ngay sau đó để xét công nhận tốt nghiệp THPT. 
Tuy nhiên, quy định này đã được sửa đổi tại khoản 13 Điều 1 Thông tư 05 như sau: 
1. Thí sinh đã dự thi đủ các bài thi/môn thi quy định nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ 
luật hủy kết quả thi được bảo lưu điểm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT trong kỳ thi năm 
liền kề tiếp theo. Bài thi/môn thi được bảo lưu điểm thi gồm: 
a) Bài thi độc lập đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên; 
b) Bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên và các môn thi thành phần của bài thi này đều đạt 
trên 1,0 (một) điểm; 
c) Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên. 
Như vậy năm nay, thí sinh sẽ được bảo lưu thêm điểm của bài thi độc lập đạt từ 5 điểm trở lên 
chứ không chỉ có bài thi tổ hợp hoặc điểm môn thành phần của bài thi tổ hợp từ 5 điểm trở lên 
như năm trước. 
4. Thay đổi mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông 



Năm nay, mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông sẽ thay đổi từ quy 
định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-BGDĐT sang quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BGDĐ. 
 5. Không tuân thủ hướng dẫn thi có thể bị đình chỉ thi 
Tương tự như năm trước, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi khi vi phạm một trong các lỗi sau đây: 
- Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm Quy chế thi ở mức 
khiển trách hoặc cảnh cáo; 
- Mang vật dụng trái phép vào phòng thi; 
- Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; 
- Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; 
- Có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác. 
Theo quy định mới, nếu thí sinh không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người 
quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ thì cũng có 
thể bị đình chỉ thi. 
6. Thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra về khi hết thời gian của buổi thi 
Năm trước, thí sinh bị đình chỉ thi sẽ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2/3 (hai phần ba) thời 
gian làm bài thi tự luận và sau khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm.  
Tuy nhiên, với quy định mới tại Thông tư 05, thí sinh chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết 
thời gian của buổi thi. 
7. Miễn thi ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ, được miễn thi, đồng nghĩa thí sinh được 
tính 10 điểm môn Ngoại ngữ khi xét công nhận tốt nghiệp. 
Dù được miễn thi Ngoại ngữ, thí sinh vẫn có thể đăng ký thi tốt nghiệp THPT để lấy kết quả xét 
tuyển đại học, cao đẳng.  
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt 
nghiệp THPT năm 2021 khi có một trong các chứng chỉ Ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn 
Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 6/7/2021 và 



đạt mức điểm tối thiểu theo bảng dưới đây

 
 
II. ĐỐI VỚI XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 
1. Thí sinh được đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng theo một trong hai hình thức 
là bằng phiếu hoặc trực tuyến tại những nơi có điều kiện. Thay đổi này được cho phù hợp với 
điều kiện thực tế và góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển sinh của 
Bộ GD-ĐT. 
2. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét 
tuyển 3 lần trong thời gian quy định, theo phương thức trực tuyến.. Mục tiêu của điều chỉnh này 
nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh có thêm cơ hội để điều chỉnh quyết định. Chính sách tuyển 
sinh này cũng sẽ bắt nhịp cùng quy trình tuyển sinh của các nước, tạo môi trường thuận lợi, hạn 
chế áp lực cho thí sinh. 
3. Bổ sung yêu cầu về điểm trúng tuyển theo diện đặt hàng tại các địa phương khu vực Tây Bắc, 
Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Theo đó, điểm trúng tuyển có thể thấp hơn nhưng không quá 1 điểm 
so với điểm trúng tuyển của ngành đào tạo, tính theo thang điểm 30 và không thấp hơn ngưỡng 
đảm bảo chất lượng theo quy định chung của ngành tuyển sinh. 
Đối tượng thí sinh theo diện này phải là người có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm 
cấp THPT tại địa phương. Địa phương phải có cam kết sử dụng những sinh viên này sau khi tốt 
nghiệp. 



4. Việc sử dụng phiếu kết quả thi THPT để xác nhận nhập học: thí sinh phải gửi bản chính giấy 
chứng nhận kết quả thi để xác nhận nhập học. Như vậy, thí sinh sẽ không thể tham gia xét tuyển 
ở các cơ sở đào tạo khác. 
5. Thống nhất về cơ chế phối hợp, hỗ trợ trong quá trình đăng ký xét tuyển, đăng ký nguyện 
vọng, xét tuyển, lọc ảo, thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh. 
III. MỐC THỜI GIAN CẦN CHÝ Ý 
27/4 đến 11/ 5: Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển ĐH; Điều chỉnh thông tin 
về bài thi, môn thi đã đăng ký 
Trước 19/5: Thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên danh sách. 
Trước 1/ 6: Nhận phiếu đăng ký xét công nhận TN, hồ sơ kèm theo 
Trước 4/ 6: Thông báo những thí sinh không đủ điều kiện dự thi 
Trước 15/ 6: In và trả giấy báo dự thi cho thí sinh 
Ngày 6/ 7: Làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế dự thi 
Ngày 7/ 7: 
- Sáng thi Ngữ văn (tự luận 120 phút); 
- Chiều thi Toán (trắc nghiệm 90 phút) 
Ngày 8/ 7: 
- Sáng thi KHTN/KHXH (trắc nghiệm 50 phút/môn); 
- Chiều thi Ngoại ngữ (trắc nghiệm 60 phút) 
Ngày 26/ 7: Công bố kết quả thi 
Ngày 28/ 7: Xét công nhận tốt nghiệp 
Trước 30/ 7: Công bố kết quả tốt nghiệp THPT 
Chậm nhất ngày 2/ 8: Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy 
chứng nhận (bản chính) cho học sinh; in và gửi giấy chứng nhận kết quả cho học sinh 
Từ 26/ 7 đến 5/ 8: Thu nhận đơn phúc khảo và nhận danh sách phúc khảo 
Chậm nhất 20/ 8: Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo. 
 

 


