UBND TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 446/SGDĐT-QLCL
V/v rà soát cơ sở vật chất các Điểm
thi phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2020

Phú Yên, ngày 29 tháng 7 năm 2020

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở;
- Hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo- Đông Hòa;
- Hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo- Tuy Hòa;
Thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-BGDĐT, ngày 25/6/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc thành lập các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp quốc
gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (gọi tắt là Kỳ thi);
Căn cứ Công văn số 3854/UBND-KGVX, ngày 26/7/2020 của UBND
tỉnh Phú Yên về việc thực hiện Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của
Văn phòng Chính phủ.
Để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, đúng kế hoạch đã
được xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Hiệu trưởng các
trường được chọn đặt Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT)
năm 2020 tại Phú Yên (theo Kế hoạch số 320/KH-SGDĐT, ngày 24/7/2020 của
Sở GDĐT) thực hiện rà soát, triển khai thực hiện một số công việc sau:
1. Rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác coi thi,
chấm thi (số phòng thi chính thức/số phòng thi dự phòng (có đủ bàn, ghế cho 24
thí sinh/phòng, mỗi thí sinh 1 bàn riêng, đảm bảo khoảng cách quy định, quạt
mát, điện chiếu sáng...), phòng làm việc chính của Điểm thi (có điện thoại bàn,
mở được loa ngoài) phòng trực của lãnh đạo Điểm thi, tủ đựng đề thi, bài thi có
khóa riêng, có camera giám sát phòng đựng đề thi, bài thi liên tục 24/24 giờ,
phòng trực bảo vệ, phòng y tế, tường rào bao quanh trường đảm bảo đúng quy
định, máy vi tính kết nối internet, máy photocopy (đặt tại phòng làm việc chính
của Điểm thi)… tất cả phải đảm bảo hoạt động tốt. Công tác rà soát cơ sở vật
chất, thiết bị phục vụ thi tại các Điểm thi phải hoàn tất trước ngày 04/8/2020.
2. Tình hình dịch bệnh Covid-19 và bệnh Bạch Hầu đang có diễn biến
phức tạp, để đảm bảo tạo thuận lợi, an toàn, an tâm cho thí sinh, cán bộ làm
nhiệm vụ thi tại các Điểm thi, Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các Điểm thi tăng
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cường công tác vệ sinh, khử khuẩn tại Điểm thi, xây dựng phương án phù hợp
để kịp thời khắc phục nếu có thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
3. Từ ngày 04/8/2020 đến ngày 06/8/2020: đoàn kiểm tra công tác chuẩn
bị thi của Bộ GDĐT và Ban Chỉ đạo thi của tỉnh sẽ kiểm tra công tác chuẩn bị
thi tại các Điểm thi. Đề nghị các Điểm thi cử lãnh đạo phụ trách cơ sở vật chất
và bộ phận có liên quan làm việc với các đoàn kiểm tra (báo cáo tình hình cơ sở
vật chất, thiết bị phục vụ công tác thi tại Điểm thi, kế hoạch phòng chống dịch
bệnh...).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường khẩn trương triển
khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này. Các vấn đề phát sinh, vướng
mắc cần thông tin trực tiếp về Sở GDĐT (qua Phòng Quản lý chất lượng, điện
thoại 0257.3842060) để được hướng dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ thi (báo cáo);
- Hội đồng thi;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Các phòng chức năng Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, QLCL.
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