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Số:          /UBND-KGVX      Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2020 

V/v tăng cường biện pháp bảo đảm 

an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2020 trước diễn biến 

phức tạp của dịch COVID-19 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 
Thực hiện Công văn số 2832/BGDĐT-QLCL ngày 30/7/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ 

thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 trước diễn biến phức 

tạp của dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào 

tạo như sau: 

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, 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. Căn cứ 

điều kiện cụ thể, tham mưu cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2020 tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp theo đúng hướng dẫn tại Công 

văn số 2832/BGDDT-QLCL. 

2. Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc diện F0, F1 hoặc F2 không 

tham gia vào các khâu của Kỳ thi; cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi 

tại các phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện F1, F2 thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế.  

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan căn cứ tình hình 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tham mưu cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2020: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi phù hợp, bảo đảm an toàn cho thí sinh và 

cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức thi; có phương án dự phòng về 

điểm thi, phòng thi, nhân lực ở tất cả các khâu của Kỳ thi để huy động khi cần 

thiết. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án hỗ trợ đưa đón thí sinh thuộc hiện 

F1, F2 bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.  

 - Thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng, 

chống dịch COVID-19 như: phun thuốc khử khuẩn, đeo khẩu trang, bố trí đủ 

nước rửa tay, đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công 

tác thi trong các khu vực in sao đề thi, khu vực làm phách, khu vực chấm thi và 

các Điểm thi.  

 Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên 

quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực 



2 

hiện nếu có vướng mắc, phát sinh cần thông tin kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh 

để xem xét, giải quyết./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- BCĐ cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại  

  QĐ 1107/QĐ-UBND ngày 15/6/2020; 

- BCĐ thi các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, THNC, TT TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Hải 
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