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Số: 901 /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày01 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Y tế;
- Trung tâm Y tế Huyện;
- Trường THPT Hồng Ngự 2, Hồng Ngự 3 và Long
Khánh A.

Căn cứ Công văn số 926/SGDĐT-CTTT, ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, về việc tăng cường công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ủy ban nhân dân
Huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Huyện:
Phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường THPT và các
địa phương lân cận (trong và ngoài Tỉnh) có học sinh đang học tại các Trường trên
địa bàn, để thực hiện:
a) Xác định các đối tượng thí sinh dự thi đợt 2 theo quy định tại Công văn số
2515/BGDĐT-QLCL ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
- Đối tượng: Thí sinh thuộc địa bàn bị phong tỏa hoặc cách ly xã hội theo
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh thuộc diện F0, F1, F2,... theo phân loại
của ngành y tế không thể dự thi đợt 1.
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo đề xuất Ban Chỉ đạo Huyện báo
cáo Ban Chỉ đạo Tỉnh danh sách thí sinh dự thi đợt 2.
- Danh sách thí sinh thi đợt 2 gửi về Ủy ban nhân dân Huyện (qua Phòng
Giáo dục và Đào tạo) chậm nhất ngày 02 tháng 7 năm 2021.
b) Hỗ trợ điểm thi Trường THPT Hồng Ngự 3 phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, cụ thể là: Y sĩ, Bác sĩ; đồ bảo hộ (tối thiểu 5 bộ/Điểm thi); xe ô tô chuyên
dụng; điều tra dịch tễ, xác định tình trạng sức khỏe thí sinh để thi phòng thi dự phòng
hoặc đề nghị xét đặc cách hoặc thi đợt 2,....
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Phối hợp Trường THPT Hồng Ngự 3 tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung
Trường học làm Điểm thi dự phòng thay cho Điểm thi chính thức khi bị phong tỏa
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(rà soát tại phụ lục III trong Kế hoạch số 76/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021
của Sở Giáo dục và Đào tạo).
- Điểm thi dự phòng đáp ứng các yêu cầu sau đây:
+ Chọn 01 hoặc 02 Trường THCS có số phòng thi, phòng làm việc tương
ứng với số phòng thi, phòng làm việc của các Điểm thi chính thức. Xác định cụ thể
Điểm thi dự phòng để phục vụ cho Điểm thi chính thức nào.
+ Chọn Điểm thi dự phòng đặt tại vị trí thuận lợi cho thí sinh đi lại dự thi;
đồng thời, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
+ Thực hiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị và công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 như Điểm thi chính thức (chuẩn bị như mục II của Kế
hoạch số 76/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo).
- Tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo về Ủy ban nhân dân Huyện đăng ký lại
Điểm thi dự phòng (theo mẫu đính kèm) chậm nhất đến ngày 02/7/2021.
3. Các trường THPT Hồng Ngự 2, Hồng Ngự 3 và Long Khánh A:
- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Huyện, Phòng Giáo dục và Đào
tạo xác định đối tượng thí sinh thuộc địa bàn bị phong tỏa hoặc cách ly xã hội theo
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh thuộc diện F0, F1, F2,... theo phân loại
của ngành Y tế không thể dự thi đợt 1 chậm nhất ngày 02/7/2021.
- Các Trường THPT Hồng Ngự 2, Long Khánh A tích cực, chủ động phối
hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồng Ngự và Trường THCS An
Thạnh để triển khai tốt công tác dự thi của học sinh và phòng chống dịch Covid-19.
- Trường THPT Hồng Ngự 3 chủ động phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo
rà soát, điều chỉnh, bổ sung Trường học làm Điểm thi dự phòng thay cho Điểm thi
chính thức khi bị phong tỏa theo Kế hoạch số 161/KH-UBND, ngày 11/6/2021 của
Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân Huyện.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GDĐT;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.
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