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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 687/UBND-GDĐT

Nam Đông, ngày 08 tháng 6 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phối hợp tổ chức kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2021 và tuyển
sinh năm học 2021-2022

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phòng Y tế huyện, Trung tâm
Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện, Trung tâm Y tế Nam Đông,
Huyện Đoàn, Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội Khuyến học huyện;
- Công an huyện Nam Đông;
- Điện lực Nam Đông;
- Bưu điện huyện Nam Đông;
- Trung tâm Viễn thông Nam Đông;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Trường THPT Nam Đông;
- Trung tâm GDNN-GDTX Nam Đông.
Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và
tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022.
Năm 2021, huyện Nam Đông có đặt một điểm thi tuyển sinh vào lớp 10
Trường THPT-DTNT tỉnh vào ngày 05/6/2021 và điểm thi tốt nghiệp THPT vào
các ngày 07, 08, 09/7/2021 tại Trường THPT Nam Đông.
Để các kỳ thi năm 2021 diễn ra trên địa bàn huyện bảo đảm an toàn, nghiêm
túc, chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện dịch bệnh
Covid-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
a) Thường xuyên theo dõi nắm tình hình để tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân
dân huyện phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và kiểm tra phương án,
các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt các kỳ thi trong điều kiện dịch bệnh Covid-19
đang diễn biến phức tạp theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn.
b) Chỉ đạo, theo dõi và kiểm tra công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp trên địa
bàn huyện theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch tuyển sinh
của Ủy ban nhân dân huyện.
2. Trường THPT Nam Đông và Trung tâm GDNN-GDTX
a) Tuyên truyền, cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các quy định, thông tin
cần thiết về các kỳ thi; quán triệt đầy đủ quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12;
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giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, vướng mắc của thí sinh và người dân
về những nội dung liên quan đến kỳ thi.
b) Xây dựng kế hoạch ôn thi trực tiếp cho học sinh từ ngày thứ 2 (07/6/2021)
cho đến đầu tháng 07/2021 bằng hình thức chia lớp thành hai ca và thực hiện đầy đủ
các quy trình phòng, chống dịch trong trường học (5K). Coi trọng công tác giáo dục
ý thức, trách nhiệm của học sinh trong học tập, thi cử.
c) Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống phần mềm trong kỳ thi
do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp, đảm bảo thống
nhất, tuyệt đối an toàn, thuận lợi trong quá trình tổ chức các kỳ thi.
d) Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương tuyên truyền nâng cao
nhận thức cho học sinh, phụ huynh vận động con em tham gia kỳ thi đầy đủ, an toàn.
đ) Kịp thời nắm và cung cấp thông tin cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh
liên quan các F hoặc đi về từ vùng dịch.
e) Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và người
thân trong thời gian từ nay đến thời điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT (ngày 07,08
và 09/7/2021) không ra khỏi tỉnh, không tiếp xúc gần với những người ngoại tỉnh
đến tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian này để đảm bảo an toàn, không ảnh
hưởng yếu tố liên quan F làm trở ngại đến việc thi của học sinh.
g) Trường THPT Nam Đông rà soát, chuẩn bị các điểm thi và thực hiện vệ
sinh đảm bảo yêu cầu (bao gồm cả điểm thi dự phòng), chuẩn bị tốt về nhân lực, cơ
sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho các kỳ thi đảm bảo an toàn đúng quy chế
thi. Xây dựng phương án, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống
dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức các kỳ thi (sát trùng, khử khuẩn, dụng cụ đo
thân nhiệt…), tuân thủ khuyến cáo “5 K” trong phòng chống dịch Covid-19.
3. Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện
a) Phối hợp với lãnh đạo điểm thi trong việc phân công cán bộ, nhân viên y
tế tại các Điểm thi để chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong
quá trình thi; chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng
kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế khi dịch bệnh xảy ra và các trường
hợp đau ốm bất thường của thí sinh trong các ngày thi; tham gia cùng với lãnh
đạo điểm thi giải quyết kịp thời, đúng quy chế những tình huống có liên quan đến
quyền lợi học sinh.
b) Phối hợp với các ngành chức năng và cơ quan liên quan tăng cường công
tác kiểm tra, thanh tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường
trước và trong những ngày diễn ra kỳ thi; có phương án đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm; đề phòng, ngăn ngừa các loại dịch bệnh; kịp thời xử lý các tình huống
khi có ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh xảy ra ở địa điểm tổ chức thi.
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c) Chỉ đạo kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn
phục vụ thí sinh, người nhà thí sinh và cán bộ, giáo viên được điều động về tham
gia công tác thi.
d) Cử tổ công tác ứng phó dịch bệnh Covid-19 trong các kỳ thi để thực hiện
các biện pháp cấp bách phòng chống dịch khi có tình huống dịch bệnh phức tạp
xảy ra; hướng dẫn, hỗ trợ các trường đặt điểm thi thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 theo quy định nhằm bảo đảm an toàn cho các hoạt động của
các kỳ thi. Thực hiện phun thuốc khử khuẩn tại các điểm thi trước thi tổ chức kỳ
thi 02 ngày.
4. Công an huyện
Có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo để tổ chức các
kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc; đặc biệt trong một số công việc như sau:
a) Bố trí đủ lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại điểm thi (cả bên
trong và bên ngoài điểm thi), có biện pháp quản lý phòng ngừa các hành vi vi phạm
quy định về khu vực thi.
b) Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo trật tự, giao thông,
kịp thời giải tỏa các ùn tắc giao thông tại các điểm thi trong thời gian tổ chức các
kỳ thi.
c) Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hiện tượng tiêu cực, những thông
tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến quá trình chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi.
d) Đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các địa
điểm có tổ chức hoạt động thi.
đ) Phối hợp kịp thời với ngành Y tế xử lý những tình huống liên quan yếu tố
dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tổ chức thi.
5. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện
a) Tăng cường thời lượng phát sóng để tuyên truyền, phổ biến kịp thời
những quy định về các kỳ thi.
b) Phối hợp tuyên truyền về diễn biến các kỳ thi, các biện pháp phòng chống
dịch bệnh để tham gia các kỳ thi đảm bảo an toàn.
6. Trung tâm Viễn thông và Bưu điện huyện
a) Có kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho các máy điện thoại,
máy Fax, đường truyền phục vụ kỳ thi theo đúng quy chế thi của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
b) Đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng thời gian trong chuyển, phát tài liệu, bưu
kiện về các kỳ thi giữa Ban Chỉ đạo thi của tỉnh và địa điểm thi trên địa bàn huyện.
7. Điện lực Nam Đông
Đảm bảo cung ứng điện theo kế hoạch tổ chức các kỳ thi đã được phê duyệt
trong quá trình tổ chức coi thi.

4

8. Huyện Đoàn, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học huyện
Huyện Đoàn chỉ đạo Đoàn Trường THPT Nam Đông, đồng thời phối hợp
chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội Khuyến học huyện triển khai chương
trình hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, tham gia hướng dẫn an toàn giao thông, hướng
dẫn và hỗ trợ thí sinh ở xa địa điểm thi về ăn, ở, sinh hoạt tại địa điểm thi đảm bảo
nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19.
9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
a) Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, phụ huynh và học sinh về
ý nghĩa và tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT; quan tâm, tạo điều kiện
thuận lợi giúp các em học sinh có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc
thiểu số được ôn tập và tham gia kỳ thi đạt kết quả tốt.
b) Tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các
thí sinh là học sinh dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, hộ nghèo có đủ điều kiện
tham dự kỳ thi, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh
tế hay đi lại.
c) Chủ động nắm bắt và kịp thời cung cấp thông tin học sinh, phụ huynh liên
quan các F hoặc đi về từ vùng dịch; phối hợp và hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid
-19 nhằm bảo đảm an toàn cho các hoạt động của các kỳ thi trên địa bàn
huyện.
d) Riêng Thị trấn Khe Tre chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương
phối hợp tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo an toàn tại nơi đặt điểm thi.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan liên
quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có kế hoạch triển khai thực hiện
nghiêm túc nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Thanh Phước
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