
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  4325/SGDĐT-QLT 

V/v thông báo điều chỉnh thời gian  

tổ chức thi nghề phổ thông năm 2021  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; 

- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX các quận, huyện, thị xã. 

 Căn cứ Văn bản số 4288/TB-SGDĐT ngày 16/12/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Hà Nội về việc thông báo kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hà Nội tại buổi họp Giao ban Ban Giám đốc ngày 10/12/2021; 

thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo an 

toàn cho học sinh, giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo điều 

chỉnh thời gian tổ chức thi nghề phổ thông năm 2021 sang quý I năm 2022, dự 

kiến lịch thi nghề phổ thông năm 2021 như sau: 

1. Thi nghề phổ thông cấp trung học phổ thông 

- Thi lý thuyết: Sáng ngày 20/02/2022. 

- Thi thực hành: Từ chiều ngày 20/02/2022 đến hết ngày 24/02/2022. 

2. Thi nghề phổ thông cấp trung học cơ sở 

- Thi lý thuyết: Sáng này 27/02/2022. 

- Thi thực hành: Từ chiều ngày 27/02/2022 đến hết ngày 03/3/2022. 

(Kèm theo dự kiến lịch công tác kỳ thi nghề phổ thông năm 2021) 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị Cụm trưởng cụm thi nghề 

phổ thông; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; Giám đốc các trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thông báo rộng rãi cho học sinh, cha mẹ học sinh 

được biết để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần 

báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội bằng văn bản hoặc điện thoại (qua Phòng 

Quản lý thi, điện thoại: 0243.825.3743, 0243.936.3240) để kịp thời xem xét, giải 

quyết./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND Thành phố; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Các đ/c Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLT. 

 

 
 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  

 (Đã ký) 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 

 


