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V/v bổ sung nội dung
Công văn số 663/SGDĐT-VP ngày
02/7/2021 về việc xét nghiệm
Covid-19 trước Kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các trường, đơn vị trực thuộc Sở;
- Các đơn vị có thí sinh dự thi TN THPT năm 2021;
Tiếp theo Công văn số 663/SGDĐT-VP ngày 02/7/2021, Sở Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn bổ sung về việc xét nghiệm Covid-19 trước kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2021, như sau:
1. Đối với thí sinh
- Thí sinh thuộc diện F1, F2 hoặc đang trong khu vực bị phong tỏa để thực
hiện phòng, chống Covid-19 thì không thực hiện xét nghiệm vào ngày 3 và
4/7/2021. Những thí sinh này sẽ dự thi vào Đợt 2 (Sở GDĐT sẽ thông báo cụ thể
khi Bộ GDĐT có lịch thi)
- Thí sinh đến điểm thi để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo giờ quy định
tại Phụ lục 1, Công văn số 663/SGDĐT-VP ngày 02/7/2021 và theo số phòng làm
thủ tục dự thi (ghi trong Giấy báo dự thi).
2. Đối với bộ làm công tác thi
- Trường hợp thuộc diện F1, F2 hoặc đang trong khu vực bị phong tỏa để
thực hiện phòng, chống Covid-19 thì không thực hiện xét nghiệm vào ngày 3 và
4/7/2021 (diện F2 phải được địa phương xác nhận, có thông báo cách ly tại nhà.
Trường hợp chưa được địa phương xác nhận, cá nhân phải báo cáo với thủ trưởng
đơn vị và liên hệ với cơ quan y tế địa phương để thực hiện cách ly theo quy định).
- Trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà (vì đã tham gia Kỳ thi tuyển
sinh vào Lớp 10 năm học 2021 – 2022 tại TP. Tuy Hòa), UBND tỉnh đã thông báo
cho các địa phương cho phép những trường hợp này được tham gia Kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2021. Do đó, những trường hợp này phải tham gia xét nghiệm
để làm nhiệm vụ thi.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
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- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.
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