UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 777/SGDĐT-QLCL
V/v chuẩn bị các điều kiện để tổ
chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2021 và hỗ trợ thí sinh tham
gia dự thi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 31 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường THPT, THCS và THPT;
- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh;
- Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã.
Căn cứ Công văn số 3026/BGDĐT-QLCL, ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung
học phổ thông (THPT) năm 2021; Công văn số 3310/UBND-KGVX, ngày
26/7/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Yên về việc tổ chức thi đợt 2
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và Kế
hoạch số 254/KH-BCĐ, ngày 28/7/2021 của Ban Chỉ đạo thi về việc tổ chức đợt
2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Phú Yên.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp,
toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính
phủ. 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 đợt 2
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GDĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị
triển khai Hướng dẫn số 542/HD-SGDĐT ngày 12/6/2021 về công tác phòng,
chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, xây dựng kế
hoạch hỗ trợ thí sinh tham gia dự thi và triển khai thực hiện một số nội dung sau:
- Rà soát, cập nhật số thí sinh dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm
2021 của đơn vị đang thuộc diện F1, F2, khu vực phong tỏa cách ly phòng dịch
của cơ quan có thẩm quyền tính đến ngày thi. Báo cáo số thí sinh thuộc diện trên
về Sở GDĐT trước 17 giờ hằng ngày (qua email: leanpha@phuyen.edu.vn) để
xây dựng kế hoạch đưa đón và bố trí lại phòng thi cho phù hợp. Thí sinh dự thi
đợt 2 phải tham gia xét nghiệm COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính; thí
sinh không thực hiện xét nghiệm COVID-19 thì không tham gia dự thi.
- Đối với các trường được chọn làm Điểm thi: phối hợp Trung tâm Y tế
các địa phương thực hiện phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường, chỉ
đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên tổng vệ sinh khuôn viên trường học; tổ chức lau
chùi, khử khuẩn các phòng học, các phòng chức năng, sắp xếp bàn ghế các
phòng thi đảm bảo đủ 12 chỗ ngồi/phòng, khoảng cách tối thiểu là 2m và phải
hoàn thành chậm nhất ngày 04/8/2021.
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- Mỗi Điểm thi bố trí các khu vực thi riêng biệt, có dải phân cách, biển
báo, khu vực giới hạn dành cho đối tượng thí sinh khác nhau tham gia dự thi:
+ Khu vực dành riêng cho thí sinh thuộc diện F1: chọn dãy phòng riêng
biệt, độc lập, cách xa các khu làm việc còn lại; bố trí các biển báo, dải phân cách
xung quanh và sử dụng khu vệ sinh riêng; mỗi phòng thi bố trí tối đa 06 thí
sinh/phòng;
+ Khu vực dành riêng cho thí sinh thuộc diện F2: chọn dãy phòng riêng
biệt, độc lập, cách xa các khu làm việc còn lại; bố trí các biển báo, dải phân cách
xung quanh và sử dụng khu vệ sinh riêng; mỗi phòng thi bố trí tối đa 10 thí
sinh/phòng;
+ Khu vực dành cho thí sinh thuộc diện phong tỏa và dành cho thí sinh
bình thường: bố trí các dãy phòng riêng biệt cho từng loại thí sinh, có dải phân
cách phân chia các khu vực, mỗi phòng thi bố trí tối đa 12 thí sinh/phòng và
chuẩn bị đủ số phòng thi chính thức, phòng thi dự phòng và phòng cách ly.
- Tại cổng trường, bố trí tối thiểu từ 02 dãy bàn hàng dọc, có dải phân
cách, biển báo cho từng lối vào (khoảng cách tối thiểu trên 2m), trang bị dung
dịch sát khuẩn tay khô, khẩu trang dự phòng và thiết bị đo kiểm tra thân nhiệt;
bố trí cán bộ, nhân viên y tế hướng dẫn thí sinh và những người làm nhiệm vụ
tại Điểm thi xếp hàng đảm bảo khoảng cách trên 2m, thực hiện sát khuẩn tay, đo
kiểm tra thân nhiệt trước khi vào Điểm thi. Đối với thí sinh thuộc diện F1, F2,
khu vực phong tỏa được xe chuyên dụng đưa thẳng đến phòng thi và đón về sau
khi thi xong (nên sử dụng lối đi riêng nếu có).
- Tại mỗi phòng thi trang bị 01 bình dung dịch rửa tay sát khuẩn khô ngay
cửa phòng thi; tại các nhà vệ sinh trang bị xà phòng rửa tay diệt khuẩn; bố trí
khu vệ sinh dành riêng cho thí sinh thuộc diện F1, F2, phong tỏa và bình
thường; có các biển báo khuyến cáo thí sinh, cán bộ coi thi thường xuyên rửa tay
bằng xà phòng, sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi. Chuẩn bị nơi rửa tay,
nước sạch, khăn giấy sạch và bố trí thùng rác có nắp đậy để ở những nơi dễ tiếp
cận, trong nhà vệ sinh, nơi rửa tay.
- Nắm số lượng thí sinh của đơn vị tham gia dự thi đợt 2, đặc biệt đối với
các đơn vị có thí sinh dự thi ở xa Điểm thi 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; 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;
- Đối với thí sinh ở xa Điểm thi, đề nghị các trường phối hợp với Ban đại
diện cha mẹ học sinh, phụ huynh tổ chức xe đưa đón thí sinh tham gia dự thi;
tham mưu chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho những
người cùng đi với thí sinh. Sở GDĐT bố trí khu nội trú trường THPT chuyên
Lương Văn Chánh để lưu trú cho thí sinh ở các huyện về Tp. Tuy Hòa dự thi
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(cần lưu trú xin liên hệ Thầy Huỳnh Tấn Châu – Hiệu trưởng, điện thoại:
0913455699). Đối với thí sinh ở huyện Sông Hinh về dự thi tại trường THPT Lê
Hồng Phong nếu có nhu cầu lưu trú, Sở GDĐT bố trí lưu trú tại khu nhà ở công
vụ của trường (cần lưu trú xin liên hệ Cô Trần Thị Lệ Thủy – Hiệu trưởng, điện
thoại: 0914053179).
- Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh tham dự Kỳ thi và phụ
huynh đưa con đi thi hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình, không đi ra khỏi
nhà nếu không thực sự cần thiết; thường xuyên 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, thí 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 của địa phương.
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 triển khai
thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin về Sở GDĐT (qua phòng
Quản lí chất lượng, số điện thoại 0257.3842060) để kịp thời xem xét, giải
quyết./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc và các PGĐ Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng chức năng Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở GDĐT;
- Lưu: VT, QLCL.

GIÁM ĐỐC

Trần Khắc Lễ

