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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày     tháng 8 năm 2020 

    

Kính gửi:  

- Trưởng các Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020; 

     - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT; 

     - Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX thành phố Buôn Ma Thuột; 

- Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk; 

- Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật; 

- Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên. 

Căn cứ Công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020 của Cục Quản lý 

chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp;  

Thực hiện Công văn số 3219/BGDĐT-QLCL ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 

năm 2020 đợt 2. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có thí sinh tham dự 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 vào ngày 03, 04/9/2020 tại tỉnh Đắk Lắk 

một số nội dung như sau: 

1. Thông báo đến thí sinh lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 tại Đắk 

Lắk theo Công văn số 3219/BGDĐT-QLCL ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; thông báo địa điểm thí sinh dự thi tại các Điểm thi. 

2. Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và bạch hầu 

2.1. Đối với các Điểm thi:  

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

thi đảm bảo an toàn, sạch sẽ. 

- Tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ các Điểm thi trước ngày thi. 

- Chuẩn 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. 

- Các 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. 

- Trường hợp Điểm thi tổ chức ăn trưa cho cán bộ làm công tác thi thì phải 

sử dụng hình thức suất ăn cá nhân đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống 

dịch bệnh. 



- Sau mỗi buổi thi, thực hiện vệ sinh khử khuẩn 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. 

2.2. Đối với thí sinh 

- Thí sinh dự thi phải khai báo y tế, đi từ vùng dịch về như Đà Nẵng, Quảng 

Nam, …; các trường hợp liên quan F1, F2. 

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

sức khỏe như: ốm, ho, sốt hoặc khó thở… thí sinh phải báo ngay cho Trưởng 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… 

2.3. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi 

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi phải khai báo y tế, nếu đi từ 

vùng dịch về như Đà Nẵng, Quảng Nam, …và các trường hợp liên quan F1, F2 

không tham gia làm công tác thi. 

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

sức khỏe như: ốm, ho, sốt hoặc khó thở… phải báo ngay cho Trưởng 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 sức khỏe như: sốt, ho, khó thở… báo ngay cho cán bộ y tế trực tại Điểm 

thi. 

Nhận được công văn này yêu cầu  thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ Phòng 

KTKĐCLGDCNTT, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk; Điện thoại: 0262.3817146. 

Nơi nhận:                            
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban chỉ đạo cấp tỉnh (báo cáo); 

- UBND tp.BMT (phối hợp);                                     

- Lưu: VT, KTKĐCLGD-CNTT.                                                            

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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