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KẾ HOẠCH 

Phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 (đợt 2) 

 

  n c  Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc ban hành Kế hoạch tổ ch c Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và 

xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông n m 2021 tại tỉnh Bình Định. 

Thực hiện Công v n số 1494/SGDĐT-QLCL-GDTX ngày 19/7/2021 của Sở  

Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc chuẩn bị tổ ch c Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

n m 2021 (đợt 2) và  ông v n số 1537/SGDĐT-QLCLGD-GDTX ngày 26/7/2021 

về việc chuẩn bị công tác tổ ch c thi đợt 2, Kỳ thi tốt nghiệp THPT n m 2021. 

Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch phối hợp tổ ch c Kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông n m 2021 (đợt 2) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ ch c Kỳ thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT; cung cấp 

thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông; các cơ sở giáo dục đại học, 

giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh. 

Tổ ch c Kỳ thi bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, đáp  ng yêu cầu 

nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế; đánh giá đúng chất lượng học 

tập của học sinh, chất lượng dạy của mỗi cơ sở giáo dục.  

 Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa các cấp, các ngành, sự ủng 

hộ của các bậc phụ huynh học sinh để bảo đảm về điều kiện và tạo thuận lợi nhất 

cho thí sinh tham gia dự thi. 

2. Yêu cầu 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT (sau đây gọi tắt là Kỳ thi) phải bảo đảm an toàn, 

nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và đúng Quy chế. 

Nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch  ovid-19, sẵn sàng 

 ng phó với các tình huống dịch bệnh xuất hiện trong thời gian tổ ch c Kỳ thi.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối với trường THPT  

 ác trường được chọn làm điểm thi tốt nghiệp THPT (đợt 2): 

- Tiến hành vệ sinh môi trường trong khuôn viên và xung quanh các Điểm 

thi đảm bảo an toàn, sạch sẽ. 
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-  huẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các 

yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh như: nơi rửa tay, nước sạch, xà phòng, dung 

dịch sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng, phòng thi dự phòng, 

phòng y tế, có đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế thiết yếu. 

-  ác phòng thi phải thông thoáng, đảm bảo giãn cách cho thí sinh.  

- Bố trí nhân viên đo thân nhiệt cho cán bộ làm công tác thi và thí sinh, khi 

phát hiện có người bị sốt phải xử lý kịp thời theo quy định.  

- Sau mỗi buổi thi, thực hiện vệ sinh lại các phòng thi, kiểm tra và bổ sung 

kịp thời các điều kiện cơ sở vật chất về phòng, chống dịch bệnh để chuẩn bị cho 

buổi thi tiếp theo.  

- Tuyên truyền, hướng dẫn người nhà khi đưa đón thí sinh cần thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không tập trung đông người 

xung quanh Điểm thi.  

- Trước ngày thi 01 ngày, Hiệu trưởng các trường có Điểm thi chủ động phối 

hợp với Trung tâm Y tế thị xã để tiến hành phun thuốc sát khuẩn khu vực thi, đảm 

bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch  ovid-19.  

2. Đối với thí sinh  

 ác trường THPT phổ biến đến thí sinh các thông tin sau: 

- Không rời khỏi địa phương đến tỉnh, thành phố khác trong thời gian ôn tập, 

chuẩn bị tham gia Kỳ thi.  

- Đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến Điểm thi; khi có dấu hiệu bất thường về 

s c khỏe như: ốm, ho, sốt hoặc khó thở... thí sinh phải báo ngay cho Điểm thi để 

được xử lý kịp thời. 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: rửa tay 

với nước sạch và xà phòng, đeo khẩu trang đúng cách, tránh tụ tập đông người 

trước và sau khi thi, đảm bảo giãn cách... 

3. Đối với viên chức làm công tác coi thi 

- Không rời khỏi địa phương đến tỉnh, thành phố khác trong thời gian chuẩn 

bị tham gia công tác thi. 

- Đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến Điểm thi; khi có dấu hiệu bất thường về 

s c khỏe như: ốm, ho, sốt hoặc khó thở... viên ch c làm công tác thi phải báo ngay 

cho Điểm thi để được xử lý kịp thời. 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: rửa tay 

với nước sạch và xà phòng, đeo khẩu trang đúng cách, giữ khoảng cách phù hợp 

khi làm nhiệm vụ... 

- Trong quá trình làm nhiệm vụ, kịp thời phát hiện thí sinh có dấu hiệu bất 

thường về s c khỏe như: sốt, ho, khó thở... báo ngay cho cán bộ y tế trực tại Điểm thi. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã:  

Phối hợp và chỉ đạo các trường trong trường hợp cần thiết mượn cơ sở vật 

chất các trường trong địa bàn quản lý để tổ ch c kỳ thi. Hỗ trợ các điểm thi (nếu 

cần) về thiết bị đo thân nhiệt để các điểm thi đủ thiết bị đo thân nhiệt cho học sinh. 

 hỉ đạo các trường, các điểm thi (trực thuộc) thông báo công khai, đầy đủ, rõ ràng 

các quy định về kỳ thi và các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống dịch  ovid-

19 cho cán bộ, giáo viên và học sinh biết để thực hiện nghiêm túc. 

 huẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tổ ch c thi; trang bị 

dung dịch sát khuẩn và khẩu trang dự phòng cho tất cả các trường, các điểm thi 

(trực thuộc). 

2. Công an thị xã:  

 hịu trách nhiệm bố trí cử lực lượng công an tại các điểm thi và chỉ đạo 

công an các địa phương phối hợp với lãnh đạo các điểm thi lập phương án bảo vệ 

Kỳ thi; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là tại các khu vực coi thi.  ó biện 

pháp ng n chặn và xử lý kịp thời đối với các hiện tượng tiêu cực làm ảnh hưởng 

đến Kỳ thi. 

3. Phòng Y tế:  

Phối hợp với các điểm thi cử chọn cán bộ làm nhiệm vụ y tế phục vụ cho kỳ 

thi, xây dựng phương án ch m sóc s c khoẻ cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ trong 

Kỳ thi và thí sinh dự thi; giải quyết các thủ tục cần thiết theo quy định đối với các 

trường hợp thí sinh ốm đau, nằm viện; chủ động phối hợp với các ngành liên quan 

kiểm tra thường xuyên vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trong thời gian tổ ch c 

Kỳ thi; đặc biệt là thực hiện test nhanh  ovid-19 cho tất cả viên ch c coi thi và thí 

sinh dự thi hỗ trợ đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid – 19. 

Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thị xã có Quyết định phân loại đối với các 

thí sinh dự thi diện F0, F1, F2,... 

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã:  

 hỉ đạo các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt 

trong thời gian tổ ch c Kỳ thi; Tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh đảm bảo 

tuân thủ việc phòng, chống dịch bệnh và kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 

5. Điện lực Hoài Nhơn:  

 ó kế hoạch điều phối nhằm đảm bảo nguồn điện trong thời gian tổ ch c Kỳ 

thi. Đặc biệt ưu tiên có điện 100% trong những ngày các điểm thi trong thời gian thi. 

6. Kiến nghị đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định:  

 ó kế hoạch tạo điều kiện cho thí sinh mắc  ovid-19 phải điều trị diện F0 

được xét đặc cách tốt nghiệp theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được tạo 

điều kiện xét tuyển Đại học,  ao đẳng phù hợp. 
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Trong trường hợp cần thiết có phương án đặt điểm thi (nếu địa phương bị 

phong tỏa do dịch bệnh) để thí sinh đảm bảo điều kiện tham gia kỳ thi THPT (đợt 2). 

Tại các điểm thi bố trí các phòng thi cho các thí sinh diện F1, F2, F3,... với 

các phương án phòng, chống dịch bệnh phù hợp. 

Đối với các thí sinh thuộc diện F1 (phải cách ly tại các khu cách ly tập 

trung) tổ ch c điểm thi đặt trong khu cách ly hoặc khu vực phù hợp, lân cận khu 

cách ly tùy theo số lượng đối tượng thí sinh; đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh 

diện F1 có điều kiện dự thi. 

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ ch c Kỳ thi tốt nghiệp THPT n m 2021 

(đợt 2) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tổ 

ch c thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thị ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND thị xã (b/c) 

-  T, các P T UBND thị xã; 

-  ác cơ quan, đơn vị thị xã; 

- Trang thông tin điện tử thị xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 
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