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Kính gửi:
- Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp
THPT năm 2020 tỉnh Hải Dƣơng;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trƣờng THPT, Trung tâm GDNN - GDTX, Trung
tâm GDTX - Ngoại ngữ và Tin học trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 2832/BGDĐT-QLCL ngày 30/7/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cƣờng biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi
tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trƣớc diễn biến phức tạp của dịch
COVID-19; Thông báo số 1886-TB/TU ngày 29/7/2020 của Ban Thƣờng vụ
Tỉnh ủy về việc tăng cƣờng công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn tỉnh Hải Dƣơng trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học
phổ thông năm 2020 tỉnh Hải Dƣơng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các sở, ngành, đơn vị có liên
quan triển khai thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho Kỳ thi
tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (gọi tắt là Kỳ thi); cụ thể nhƣ sau:
1. Thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thƣ, Chủ tịch nƣớc
Nguyễn Phú Trọng; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ,
Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và các cơ
quan chức năng trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.
2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế và UBND các
huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát những cán bộ, giáo viên, nhân viên và
học sinh đã đi từ Đà Nẵng và các vùng có dịch trở về địa phƣơng từ ngày
01/7/2020. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đi từ Đà Nẵng và các vùng
có dịch về chƣa qua 14 ngày phải tự cách ly tại nhà/nơi cƣ trú, thực hiện khai
báo y tế, chủ động kiểm tra thân nhiệt, khi có triệu chứng bất thƣờng nhƣ sốt,
ho, khó thở... cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và lấy mẫu xét nghiệm
theo đúng quy định.
- Thực hiện nghiêm Công văn số 2832/BGDĐT-QLCL ngày 30/7/2020
của Bộ GDĐT về việc tăng cƣờng biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2020 trƣớc diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tiến hành
rà soát, cập nhật tình hình, phân loại thí sinh đăng ký dự thi thành 4 nhóm: F0,
F1, F2, và các đối tƣợng khác để có phƣơng án tổ chức thi phù hợp.
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- Mỗi điểm thi chuẩn bị 02 phòng thi dự phòng. Trung tâm GDNN-GDTX
các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cán bộ làm điểm
thi dự phòng.
3. Các trƣờng THPT, Trung tâm GDNN - GDTX, Trung tâm GDTX - Ngoại
ngữ và Tin học trên địa bàn tỉnh phải tiến hành rà soát đảm bảo đủ cơ sở vật chất,
trang thiết bị y tế, chuẩn bị đầy đủ nƣớc sát khuẩn, xà phòng và nguồn nƣớc sạch
để rửa tay; nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
theo hƣớng dẫn của chính quyền địa phƣơng. Lãnh đạo các nhà trƣờng duy trì
liên hệ với gia đình để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh.
- Quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao ý thức
trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới nhƣ: đeo khẩu
trang khi ra nơi công cộng, hạn chế tụ tập đông ngƣời, thƣờng xuyên rửa tay
bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh.... Tất cả các thí sinh, cán bộ
tham gia Kỳ thi thực hiện nghiêm việc tự kiểm tra thân nhiệt hàng ngày, nếu có
triệu chứng bất thƣờng nhƣ sốt, ho, khó thở... cần báo cáo điểm thi kịp thời.
- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo nhanh những sự việc bất
thƣờng về Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của tỉnh
qua Sở Giáo dục và Đào tạo (Ông Phạm Văn Khanh - Trƣởng phòng Khảo thí
và kiểm định chất lƣợng giáo dục; điện thoại: 0988 440 766); đồng thời báo cáo
nhanh về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các xã, phƣờng, thị trấn
để kịp thời xử lý những tình huống khẩn cấp của đơn vị.
Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các sở, ngành liên quan; Ủy
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các trƣờng THPT, Trung tâm GDNN
- GDTX, Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ và Tin học trên địa bàn tỉnh nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Nhƣ trên;
- Thƣờng trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Lãnh đạo HĐND (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó CT UBND tỉnh Lƣơng Văn Cầu;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lƣu: VT, KGVX, H (65).
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lương Văn Cầu

