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Số:567/SGDĐT-QLCL

V/v hỗ trợ thí sinh tham dự Kỳ thi
tốt nghiệp THPT năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 16 tháng 6 năm 2021

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường THPT, THCS và THPT;
- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh;
- Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã;
- Hiệu trưởng các trường: Cao đẳng Công thương Miền
Trung, Cao đẳng nghề Phú Yên và Trung cấp nghề
Thanh niên dân tộc Phú Yên.
Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 06/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Phú Yên về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung
học phổ thông và tuyển sinh năm 2021 (gọi tắt là Kỳ thi); Kế hoạch số 208/KHSGDĐT, ngày 03/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Kế hoạch tổ
chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Phú Yên.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh,
thành, nguy cơ có thể xảy ra ở địa phương bất cứ lúc nào. Để tạo điều kiện thuận
lợi cho thí sinh ở xa tham gia dự thi, cũng như đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
Covid-19 trước, trong thời gian diễn ra Kỳ thi, Sở GDĐT đề nghị Thủ trưởng các
đơn vị xây dựng kế hoạch hỗ trợ thí sinh tham gia dự thi và triển khai thực hiện
một số nội dung sau:
- Nắm số lượng thí sinh của đơn vị mình tham gia dự thi, phương tiện đi lại,
chỗ ăn, nghỉ (nếu có) trong thời gian tham dự Kỳ thi; thống kê số thí sinh đi bằng
phương tiện cá nhân, công cộng, đi về trong ngày hay ở lại để xây dựng kế hoạch,
phương án đưa thí sinh của trường tham gia dự thi đảm bảo an toàn và thuận lợi
nhất cho thí sinh; phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh có chính sách cụ thể
như hợp đồng xe đưa đón, hỗ trợ tiền ăn, nghỉ cho thí sinh; thành lập ban hỗ trợ, tư
vấn của trường để hỗ trợ thí sinh, cử cán bộ, giáo viên cùng đi để quản lý, động
viên tinh thần các em và giải quyết những vấn đề phát sinh trong Kỳ thi; đặc biệt
quan tâm đến các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em dân tộc thiểu số, các gia
đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu
ảnh hưởng thiên tai tham gia dự thi;
- Chỉ đạo các Đoàn trường chủ động phối hợp với cơ sở đoàn các cấp xây
dựng kế hoạch, thành lập tổ, nhóm, đội ngũ tình nguyện viên làm công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân hỗ trợ nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại cho thí sinh, các
hoạt động tình nguyện “tiếp sức mùa thi” của lực lượng thanh niên trong tỉnh; phối
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hợp với các đơn vị chức năng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và đảm bảo an
ninh tại các điểm thi;
- Thủ trưởng các đơn vị phải nắm rõ danh sách, hoàn cảnh của từng em để
có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức Hội, Đoàn thể trên
địa bàn tạo điều kiện giúp đỡ thí sinh trong việc đi lại, chỗ ăn, chỗ nghỉ trước,
trong thời gian diễn ra Kỳ thi; nhất quyết không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều
kiện kinh tế hay đi lại khó khăn và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu thí
sinh trường mình không thể dự thi vì những lí do trên;
- Tăng cường công tác ôn tập, bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh tham gia dự
thi bằng các hình thức phù hợp theo hướng trực tiếp và trực tuyến, nhưng phải thực
hiện nghiêm quy tắc 5K phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế. Rà soát cán bộ,
giáo viên, nhân viên và học sinh chuẩn bị tham dự Kỳ thi, hạn chế tối đa đi ra
ngoài tỉnh nếu không thực sự cần thiết; giám sát, theo dõi cán bộ, giáo viên, nhân
viên và học sinh có người thân ở nơi khác về địa phương, nhất là từ các tỉnh, thành
đang có dịch; tự nguyện khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện
ho, sốt, khó thở ... phải thông báo cho chính quyền địa phương, liên hệ ngay với cơ
quan y tế để được kiểm tra, xét nghiệm. Ngoài ra, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân
viên, học sinh và phụ huynh phải tự nâng cao nhận thức, trách nhiệm để thực hiện
tốt các khuyến cáo, quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển
khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này và báo cáo về Sở GDĐT (qua
phòng Quản lí chất lượng, số điện thoại 0257.3842060) trước ngày 25/6/2021 để
theo dõi, quản lý./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc (để b/c);
- Các phòng chức năng Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở GDĐT;
- Lưu: VT, QLCL.
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