BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2939 /BGDĐT-GDĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày14 tháng 7 năm 2021

V/v thi tuyển sinh môn thi năng khiếu
trực tuyến trong tình hình dịch COVID-19

Kính gửi:
- Các cơ sở giáo dục đại học;
- Các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại một số địa
phương, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch
bệnh, căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng
ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày
07/5/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày
01/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ GDĐT đã ban hành Công
văn số 2803/BGDĐT-GDĐH ngày 07/7/2021 hướng dẫn về công tác tuyển
sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19.
Bộ GDĐT tiếp tục hướng dẫn các cơ sở đào tạo trong việc tổ chức thi,
kiểm tra môn/bài thi năng khiếu (thi năng khiếu) để tuyển sinh năm 2021 như sau:
1. Căn cứ vào điều kiện thực tế diễn biến dịch bệnh tại địa phương, hội
đồng tuyển sinh của cơ sở đào tạo quyết định duy trì tổ chức thi năng khiếu
tuyển sinh theo phương án trực tiếp hoặc bổ sung, chuyển đổi phương án tổ
chức thi năng khiếu trực tuyến.
2. Việc tổ chức thi năng khiếu đảm bảo tính minh bạch, trung thực,
khách quan, công bằng, tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ GDĐT và của
cơ sở đào tạo, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng
dẫn của Bộ Y tế, Bộ GDĐT và địa phương.
3. Đối với việc tổ chức thi năng khiếu trực tuyến, cơ sở đào tạo cần lưu ý
thực hiện đảm bảo các điều kiện cơ bản sau:
- Việc điều chỉnh đề án tuyển sinh phải đảm bảo thời gian, phương án,
nội dung thi, xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức thi năng khiếu theo hình
thức trực tuyến (quy trình coi thi, chấm thi, giám sát, công nhận kết quả...) và
công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo;
- Thông báo tới thí sinh đã đăng kí tham dự tuyển sinh vào cơ sở đào tạo
về các điều kiện kỹ thuật (máy tính, webcam, micro, loa,… và được kết nối với
internet có đường truyền ổn định, đảm bảo thí sinh tham dự và hoàn thành môn
thi...) trước khi tham dự thi tuyển;

- Có phương án hậu kiểm khi thí sinh nhập học chính thức tại cơ sở đào tạo;
- Kết quả thi cùng các tài liệu liên quan khác về quá trình tổ chức thi
phải được lưu trữ, bảo quản đầy đủ, an toàn phục vụ công tác hậu kiểm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ sở giáo dục đại học; các
trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non biết và tổ chức thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.
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