UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:603 /SGDĐT-QLCL
V/v tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung
học phổ thông năm 2021 trong bối
cảnh dịch bệnh COVID-19

Phú Yên, ngày 22 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 Công văn số 2515/BGDĐT-QLCL, ngày 17/6/2021 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo và Công văn số 2637/UBND-KGVX, ngày 18/6/2021 của Ủy ban
nhân tỉnh Phú Yên về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT)
năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) sẽ tổ chức đợt thi thứ 2, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (gọi
tắt là Kỳ thi) cho thí sinh không thể tham dự ở Kỳ thi khóa ngày 07-08/7/2021 do
bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị có thí
sinh đăng ký tham dự Kỳ thi triển khai một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đến thí sinh và những người tham gia
công tác thi về chủ trương tổ chức Kỳ thi của Bộ GDĐT; nghiêm túc chấp hành
các quy định phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh
và của ngành Y tế; hạn chế đi ra ngoài tỉnh, những vùng đang có dịch, những nơi
không thật cần thiết.
2. Để đảm bảo an toàn cho thí sinh và những người tham gia Kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2021 vào ngày 07-08/7/2021, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị, các
trường được chọn đặt Điểm thi rà soát số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham
gia công tác thi đã được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian qua;
tiếp tục làm việc với cơ quan y tế địa phương ưu tiên tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 cho số còn lại trong thời gian đến. Rà soát lại các phòng thi dự phòng,
phòng cách ly ở Điểm thi đảm bảo đúng quy định; phòng cách ly phải có biển báo,
dải ngăn cách tạm thời, biệt lập và cách xa các phòng thi chính thức để đảm bảo an
toàn công tác phòng, chống dịch.
3. Rà soát lại số thí sinh của đơn vị không thể tham dự Kỳ thi khóa ngày 0708/7/2021 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (thí sinh thuộc diện F0, Fl, F2, thí sinh
đang thực hiện cách ly y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, thí sinh
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trong khu vực bị phong tỏa để phòng, chống dịch) sẽ tham gia dự thi đợt 2. Các
đơn vị tổng hợp danh sách thí sinh thuộc diện trên của đơn vị mình và báo cáo về
Sở GDĐT (qua Phòng Quản lý chất lượng) trước ngày 04/7/2021 để Sở GDĐT
tổng hợp báo cáo Bộ GDĐT xin tổ chức thi đợt 2.
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. Trong quá trình thực hiện, nếu
có khó khăn, vướng mắc xin thông tin về Sở GDĐT (qua phòng Quản lý chất
lượng, số điện thoại 0257.3842060) để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Trưởng BCĐ thi (để b/c):
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các Điểm thi TN THPT năm 2021;
- Các phòng chức năng Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở GDĐT;
- Lưu: VT, QLCL.

GIÁM ĐỐC

Trần Khắc Lễ

