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V/v tăng cường biệp pháp an toàn cho
Kỳ thi TN THPT năm 2020 trước diễn biến
phức tạp của dịch COVID-19 và báo cáo
cán bộ, giáo viên, thí sinh có đi Đà Nẵng

Kính gửi:
- Các trường Trung học phổ thông;
- Các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên.
Căn cứ Công văn số 2832/BGDĐT-QLCL ngày 30 tháng 7 năm 2020 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi
tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch
COVID-19;
Nhằm chuẩn bị tốt cho Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
diễn ra an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường Trung học phổ thông,
các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thực hiện một số nội
dung cụ thể như sau:
1. Đối với thí sinh
Nhà trường chủ động và sẵn sàng phối hợp với Y tế và các cơ quan liên quan
rà soát, phân loại thí sinh đăng ký dự thi thành 4 nhóm: F0, F1, F2 và các đối
tượng khác (F0, ca bệnh xác định, dương tính với SARS-CoV2; F1, tiếp xúc gần
với F0, phải cách ly tập trung; F2 tiếp xúc với F1, phải cách ly tại nơi cư trú; các
thí sinh khác thi bình thường).
2. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức Kỳ thi, thí sinh
dự thi
Các đơn vị trường học, trung tâm nêu trên thực hiện báo cáo danh sách cán
bộ, giáo viên, học sinh (thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông) có đến Đà
Nẵng (kể cả có người thân đi Đà Nẵng) từ sau ngày 11 tháng 7 năm 2020. Danh
sách gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua Phòng Khảo thí, Quản lý chất lượng
giáo dục và Công nghệ thông tin hạn, chót là 10 giờ 00 ngày 03 tháng 8 năm
2020.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc diện F0, F1, hoặc F2 không tham gia các
khâu của Kỳ thi.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi tại các phòng thi dành cho các
thí sinh thuộc diện F1, F2 thực hiện các biệp pháp phòng, chống dịch bệnh theo
hướng dẫn của ngành Y tế (có tập huấn nghiệp vụ).
3. Một số lưu ý khác cho các đơn vị nhà trường nơi có đặt điểm thi

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống
dịch COVID-19 như: đeo khẩu trang, bố trí nước rửa tay, đo thân nhiệt cho thí sinh
và cán bộ giáo viên, nhân viên làm công tác thi.
- Nhà trường chủ động thực hiện các khâu về vệ sinh môi trường, phòng học,
bàn ghế nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham gia dự thi; sẵn sàng
phối hợp, hỗ trợ cơ quan Y tế đến điểm thi phun thuốc khử khuẩn từ nay đên trước
ngày tổ chức thi.
- Các trường Trung học phổ thông (có đặt điểm thi), Trường Trung học cơ
sở Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam sắp xếp bố trí 02 Phòng thi dự phòng và
những điều kiện khác để sẵn sàng tổ chức thi đối với những thí sinh bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh (đã nêu tại Công văn số 1601/ SGD&ĐT-KT,QLCLGD&CNTT ngày
29 tháng 7 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo).
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị và cá nhân có liên quan triển
khai thực hiện nghiêm túc các nội dung công văn này. Mọi khó khăn, vướng mắc
trong thực hiện, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua Phòng Khảo thí,
Quản lý chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin để được hướng dẫn.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Trưởng Ban Chỉ đạo thi (để báo cáo);
- Sở Y tế (để phối hợp);
- Các Phòng, Thanh tra Sở (để biết);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, KT,QLCLGD&CNTT,
Website Sở.
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