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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hưng Yên, ngày 24 tháng 6 năm 2021 

 
Kính gửi::     

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các  trường THPT; trường PT có cấp học THPT; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX; 

- Trường CĐ nghề Cơ điện Thủy lợi; Trường CĐ Công nghiệp 

Hưng Yên, Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021 tỉnh hưng Yên về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2021 tỉnh hưng Yên;  

Thực hiện Công văn số 2515/BGDĐT-QLCL ngày 17/6/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 

trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; Công văn số 1312/UBND-KGVX ngày 

22/6/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông năm 2021 trong bối cảnh Covid-19. 

Sở GDĐT tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối cảnh dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Đối với đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi 

- Tăng cường tuyên truyền chủ trưởng tổ chức Kỳ thi của Bộ GDĐT để tạo sự 

đồng thuận của xã hội; quán triệt thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ 

chức thi nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng chống, dịch bệnh và hạn chế 

đi đến những nơi không thật sự cần thiết. 

- Cập nhật đầy đủ tình hình thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 không 

thể dự thi vào các ngày 07, 08/7/2021 và sẽ tham dự đợt thi thứ 2 bao gồm: Thí sinh 

ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg  

ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các thí sinh thuộc nhóm F0, F1, F2 theo phân 

loại của ngành Y tế; gửi báo cáo (theo mẫu đính kèm) về Sở GDĐT (bản dấu đỏ và 

file word qua email phòng QLCL) trước ngày 04/7/2021 để tập hợp báo cáo Bộ 

GDĐT. 

2. Đối với đơn vị có cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Kỳ thi 

- Tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế địa phương hoàn thành công tác tiêm 

vắc xin phòng bệnh Covid-19 cho giáo viên và lực lượng tham gia Kỳ thi. 

- Phối hợp với trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức xét 

nghiệm cho tất cả những người tham gia công tác coi thi trước khi làm nhiệm vụ. 

Thời gian lấy mẫu xét nghiệm: Ngày 03, 04 /7/2021.  Các đơn vị lập danh sách 

giáo viên và các lực lượng tham gia công tác coi thi, gửi về phòng GDĐT các 

huyện, thị xã, thành phố. Các phòng GDĐT chủ trì, tập hợp danh sách, gửi về 
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Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm; thông 

báo kết quả xét nghiệm cho các nhà trường.  

3. Đối với đơn vị đặt Điểm thi, các Điểm thi 

- Đơn vị đặt Điểm thi chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đợt thi vào 

các ngày 07, 08/7/2021 cho những thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa hoặc 

thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg  và các thí sinh không thuộc nhóm 

F0, F1, F2 theo phân loại của ngành Y tế. 

- Tất cả các Điểm thi thực hiện phun thuốc khử khuẩn khu vực thi, phòng 

thi trước ngày thi 2-3 ngày. Các phòng thi đảm bảo thông thoáng, ưu tiên sử dụng 

quạt. Thực hiện lau bề mặt bàn, ghế, tay nắm cửa phòng thi, lan can cầu thang bằng 

nước khử khuẩn sau mỗi buổi thi. 

- Bố trí đủ nước rửa tay, xà phòng, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế; tổ chức 

đo thân nhiệt cho toàn bộ thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi 

trước khi vào khu vực thi. Tất cả thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công 

tác thi phải đeo khẩu trang, không tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn và 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khác. 

- Các Điểm thi phối hợp với cơ quan y tế chuẩn bị tối thiểu 12 bộ trang phục bảo 

hộ cá nhân để dự phòng sử dụng cho cán bộ làm công tác thi tại phòng thi dành cho thí 

sinh có biểu hiện ho, sốt.  

- Mỗi Điểm thi chuẩn bị 01 hòm đựng bài thi riêng trong trường hợp có thí 

sinh có biểu hiện ho, sốt và các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh 

khác. 

- Các Điểm thi phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ 

chức tập huấn, hướng dẫn về phòng, chống dịch cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 

làm công tác thi và thí sinh dự thi vào buổi học tập quy chế thi tại điểm thi. 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện an toàn phòng chống dịch tại các Điểm thi 

dự phòng để sẵn sàng ứng phó với các tình huống trong trường hợp cần thiết. 

4. Công tác phòng chống dịch trong tổ chức coi thi 

4.1. Thí sinh ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ 

thị 16/CT-TTg  và các thí sinh thuộc nhóm F0, F1, F2 theo phân loại của ngành Y tế: 

Không tham dự Kỳ thi vào các ngày 07, 08/7/2021 và sẽ tham dự đợt thi thứ 2. 

Lịch thi cụ thể theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. 

4.2. Thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội 

theo Chỉ thị 16/CT-TTg  và các thí sinh không thuộc nhóm F0, F1, F2 theo phân loại 

của ngành Y tế: Tham dự kỳ thi vào các ngày 07, 08/7/2021 theo lịch của Bộ 

GDĐT. Cụ thể chia thành hai trường hợp như sau: 

a) Đối với thí sinh có biểu hiện ho, sốt 

- Địa điểm thi: Thí sinh dự thi tại phòng thi dự phòng của Điểm thi. 

- Các biện pháp phòng, chống dịch:  

+ Thí sinh đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm bài thi, ngồi giãn cách tối 

thiểu 2 mét theo quy định bảo đảm an toàn phòng chống dịch của ngành Y tế.  

+ Thí sinh có biểu hiện ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm ngay sau buổi thi, 

trường hợp phát hiện bị nhiễm bệnh thì thực hiện ngay các biện pháp phòng chống 

dịch theo quy định. 
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+ Cán bộ làm công tác coi thi mặc bảo hộ phòng chống dịch, đeo khẩu trang, 

đeo găng tay trong suốt thời gian coi thi.  

+ Hòm đựng bài thi của thí sinh được khử khuẩn sau khi niêm phong. 

+ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ làm thi tiếp xúc với thí sinh và bài 

làm của thí sinh tự theo dõi sức khỏe tại nhà cho đến khi toàn bộ thí sinh hoàn 

thành cách ly; trường hợp phát hiện có thí sinh nhiễm bệnh thì thực hiện ngay các 

biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

b) Đối với các thí sinh còn lại: Tham dự Kỳ thi tại các Điểm thi theo Quy 

chế thi; thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch của Bộ Y tế: kiểm tra thân 

nhiệt (ở nhà trước khi tới Điểm thi và trước khi vào khu vực thi), sát khuẩn tay, đeo 

khẩu trang trong suốt thời gian làm bài thi và trong khu vực thi, thực hiện nghiêm 

quy định 5K của ngành Y tế và các yêu cầu về phòng chống dịch tại Điểm thi. 

Trên đây là hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong bối 

cảnh dịch bệnh Covid-19. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Y tế (để p/h chỉ đạo); 

- UBND các huyện, TX, TP (để p/h chỉ đạo); 

- Thanh tra Sở, Phòng CTTT-GDCN; 

- Lưu: VT, QLCL.     

  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 
 

Phan Xuân Quyết 
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