
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

---------------------------------- 

          

Số:               /ĐHQGHN-ĐT 

V/v phối hợp tổ chức thi ĐGNL cho học sinh 

không dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

do ảnh hưởng của dịch Covid-19 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------------------------------------------------------- 

                                                       Hà Nội, ngày        tháng     năm 2021 

 

Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh phía Bắc  

(từ Hà Tĩnh trở ra) 

Thực hiện Công văn số 3190/BGĐT-GDĐH ngày 30 tháng 7 năm 2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh đại học năm 2021 trong tình hình 

dịch Covid-19, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá 

năng lực (ĐGNL) cho học sinh Trung học phổ thông (THPT) đủ điều kiện tham dự 

kỳ thi tốt nghiệp năm 2021 nhưng không thể dự thi do dịch Covid-19, cụ thể như sau: 

- Đầu mối tổ chức kỳ thi ĐGNL là Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN. 

- Thời gian thi dự kiến: ngày 15-16/9/2021; dự phòng ngày 22- 23/9/2021 

(nếu Thành phố Hà Nội kết thúc giãn cách xã hội). 

Để kỳ thi diễn ra an toàn, đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19, ĐHQGHN 

đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ lập danh sách thí sinh không thể tham dự 

kỳ   thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 có nguyện 

vọng đăng ký dự thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức để lấy kết quả xét tuyển đại học. 

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi (theo mẫu tại phụ lục đính kèm) gửi về Trung tâm 

Khảo thí ĐHQGHN (bản mềm gửi về địa chỉ emai:khaothi@vnu.edu.vn) trước 17h00 

ngày 06 tháng 9 năm2021. 

  Trân trọng cám ơn Quý Sở./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Giám đốc (để b/c); 

- Bộ GD&ĐT (để b/c); 

- Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN (để t/h); 

- Phòng TT&QTTH (để p/h); 

- Lưu: VT, ĐT, Th36. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

  

 

Nguyễn Hoàng Hải 

 

 

mailto:khaothi@vnu.edu.vn


Phụ lục 

(kèm theo Công văn số            /ĐHQGHN-ĐT ngày        tháng 8 năm 2021) 
------------------------------------------------- 

     
UBND TỈNH/THÀNH… 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------------------------------------------------------- 

                                                       Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ THAM DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 

DO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TỔ CHỨC NĂM 2021 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Điện 

thoại 
Email 

Số 

CMND/CCCD 

Ghi 

chú 

1       

2       

3       

Danh sách gồm… thí sinh./. 
 

 

Người lập danh sách 

(ký, ghi rõ họ tên, SĐT) 

Giám đốc Sở GD&ĐT 

(Ký, đóng dấu) 
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